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GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESİ 

ı Amerika 
1 harbe bir 
adım daha 

İDARE YERİ 
Nunıosmaniye, No. 84 1stanbul 
~, lgraf : YENi SABAH tstanb.ıl 

TELEFON: 2079G 

L Her yerde 5 Kuruş 

Milli Şefin takdir 
ettiği büyük eser 

yaklaştı 
. !"Madam Butterfly,, Opera-

Amerıkan gazete.- f .1. .. b . [ 
lerinin Almanyaya ı sının emsı ı munase etıy e 

j şiddetli hücumları Falih Rıfkı Atayın makalesi 
.ıl 1 Robin Moor hadisesi \ Ankara, _15 (Hususi~ .- U- nıyanlar bile daha iki sene mek 

· [ !us gazetesı başmuhamrı Falıh tepte kal:U:aklar, sesleri ve sun 
"lkincj Lusitania,, Rıfkı Atay, geçen alışam Halk atları, talım rn terbiye denini 
~iye tavsif ediliyor evinde muvaffakıyetle temsil e- takip eden yıllar içinde olgun 

İngiliz deniz cüzüt:amıarından MALAYA hattı bup gemisi 
~~~~~--~--=:_~~-

Suriyede 
lngiliz 
tazyiki 

Şamın düşmek 
üzere olduğu 
anlaşılıyor 

l n g il fere üz;ri~ Akdenizde 
de düşürülen Al- batırı~an 

dilen ve Cümhurreisimiz İsmet luğunu bulacaktır. HaıLe de
Vaııington, 15 (a.a.) - Ame- ' İnönünün takdirlerini kazanan. etiğimiz, Madame Buttcıfly opc

rika Hariciye müsteşarı Snner "Madam Butterfly,. operası mü- rasının Türkçe olarak, bir Türk 
Welles, Robin Moor vapurunun ' rrasebetiyle yazmış olduğu baş orkestrası önünde, Türk san
batırılması hadisesinin bitara- makalede şöyle demektedir: atkarlan tarafından ilk defa 
fane bir tahlilini yaparak şun- ' "Bir program üstünde şu oynanması kadar, inkılabımı -, 

man tayyareleri gemiler !arı söylemiştir: isim: "Madame Butterfly, opera zın bir büyük meselesinin hal-
- Bir Amerikan ticaret ge- 3 perde,. Ve kabın içinde ma- !edilmiş olmasıdır. 

roisi harple hiç alakası olma - !fım tafsilat: Eseri yazan ve Belki bazı kimseler kendile
dığı halde Atlantik denizinin dilimize çeviren, müzik ve sah- rine şu suali sormuşlardır: Bi' 
ortasında batırılmıştır. İçlerin- . ne işlerini idare eden, oynıyan zim milli musikimiz bu mu <>
de kadınlarla beraber çocuk ı ve söyliyen sanatkarların adla- lacaktır? Belki bazıları, bir 
da bulunan Amerikan vatan - rı ! . buçuk asırdan beri, bizi garba 
daşları vapurun hukuku düvel Bunda Trakya hudutlarının doğru götüren her inkılap kar
kaidelerine ve beynelmilel ah- ! bir karış öt~inden garp Qlemi - ~ısında tekrar edildiğini işitti

Bir haftada 1 l tay 
yare düşür·· 'dü 

İngilterenin bczı nok
talarına bombalar atıldı I 

Londra, 111 (a.a.) - Bugün 1 

'.l'lfakla biten hafta içinde İngil
terenin üzeri:ıdc ve civannd.ı 

7 si evvelisi akşam olmı.k üze- il 

re H düşman tayyaresi düşü · 
rülmüştür. Ayni müdJct zarfın 
da lngiltere üzerinde yall'llZ biı 
lngiliz tayyaresi kaybolmş 
tur. 

İngiltere üzerine ablan 
bomlMılar 

Londrt., 15 (a.a.) - Dahili ) 
emniyet nezaretinin dün ak 1 

şanı ki tebliği: 1 
Bundan evvelki tebliğin neş 

rinden sonra öğrenildiğine göre , 
cumArteııi akşamı, İng'ltereniıı 
eenubugarbisinde bir noktayn 1 

bombalar atılmıştır. Bu bomba· 
(Sonu uyfa 5 sütun [ 

İngiliz denizaltı
larının büyük 

muvaff akiyetleri 
Londra, 15 (a.a.) - Bahriye 19.ki ve insani düşüncelere mu- nin sonuna kadar, yüz milyon- gımız kaygıya kapılmışlardır; 

nezareti tarafından neşredilen gayir bir surette batırılması ü- !arca insan i~in hayret edilecek acaba milli musiki an'anesinden 
bir tebliğde deniliyor ki: 

1 

zerine küçük tahlisiye sandal- hiç bir şey olmıyabilir. Halbuki uzaklaşarak, milli benliğimizi 
Akdenizde düşman deniz mü- !arına iltica etmek mecburiye - Türk milliyetperveri için bu kaybetmiyor muyuz? İyi niyet 

nakalatile mücadele eden deniz tinde kalmışlardır. hil.dise, bir buçuk asırdanberi sahiplerine, bu tereddütlerinin 
altılarımız, mesud neticeler ve- Amerikanın alacağı vaziyet devam eden büyük mücade- yersiz olduğunu anlatmak için, 
ren yeni hücumlarda bulun - hakkında malfımat vermesi ri- leni~ esaslı zaferlerinden birini bizim garplılaşma hareketimizin 
duklannı bildirmlıılerdir. Açık ca edilince, Sumner Welles, M.- teşkil eder. tarihini hatırlatmak, hatta sa
denizlerde yaptıkları hücum - 1 dise hakkında mufassal mal(\ -1 Eserin ne güftesi, ne beste- dece edebivat misalimizi zikrrt
lardan başka, denizaltılarımız, I mat almadan "nihai,. mahiyette si bizimdir; sahneye çıkanlar, nıek kifi gelir. 
düşmanı kendi !imanlannda bile bir beyanatta bulunmaktan istin ı 
bularak imha etmi~lerdir. l kBf nrecburiyetinde olduğunu 1 temelini beniiz beş sene e:vvel Fakat bu hareketin baştan 

Sil1ihlı bir balıkçı gemisinin söylemiştir. I attığımız bir mektebin talebe -
1 

beıi manasını anlamıyan \"c:·a 
refakatinde iki vapurdan mürek 1 ISoft• aavfa 5 oUt.ın 2 do> !eridir. Birinci sınıf rolleri oy- (Sonu Hyfa s oütun 3 d• l 
kep bir kafile görülmüş ve her l ___ __:.:::;::_=..:.::..;:..:::=:::...:.-==------

üç gemi de top ateşiyle batını- H 1 rvat·ısta n 
mıştır. Diğer bir denizaltı 8000 
tonilatoluk bir petrol gemisini u·. ç 1 u·. pakta 
torpillemiştir. Bu geminin bat-
tığı muhakkaktır. Baııka bir 
denizaltımız tarafından torpil- g •. rd .-
len n 5000 tonilatoluk Stıombo 
ismindeki İtalyan sarnıç gemi -
sinin büyük hasara. uğrayarak Alman ve Jtalyan 
lstanbula gittiği ıµılaşılmıştır. 
Bir denizaltımız m.-.rkezi Akde- Haricige nazırla-
nizde " İtalyanlara ait Laınpedu- _..,. k l 

hezimetin tarihçesil 
sa adasında ayni ismi taşıyan rı uU ma Sat a 
limanda tam yüklü bir iaşe va- buluştu tar 
puruna hücum etmiş ve 1000 
tonilatoluk bu vapur bir torpil Londra, 15 (a.a.) - İsviçre 
isabeti ile batmıştır. Başka bir radyosu tarafından yayılan bit 

(Sonu aayfa 5 ıütun t. I Budapeşte telıı;,rafına göre Kont 
Ciano ile B. Von Ribbentrop a
rasındaki Ven edik mülakatı 
Hırvatistan kukla devl ?tinin 
üçlü pakta iltihakı .nü.ıa.sebe -
tile vukubulma.ktadır. 

~-~""~ 

Fransa hükil.meti Almanlar • 
RESMİ 

==HARP== 
TEBLİGLERİ 

• 

dan mütareke istiyor 

olduğunu iddia ettiği vazifeye 
ve bundaki muvaffakıyetinin 
derecesine de bir bakalım: 

Bir kere İtalya, Akdenizde 
emperyalizm aleyhinde bir mü- ı 
cadele açmamıştır. Bilakis eski 
Roma emperyalizmine veraset 
iddiasiyle ortaya çıkarak ra
kiblerini izale etmek çarelerini 
aramağa kalkmış, hatta onlara 
rahmet okutmuştur. Fransızla
rı Tunustan atmak ve yerlerini 
almak isti yen İtalya değil midir? 
İtalyan davası Fransanın Akde
nizden uzaklaştırdığı Tunuslu
lara hiirriyetlerini iade etmek ı' 
midir? Kendisi Trablusgarplı
lara neden hürriyetlerini geri 

1 

vermiyor? 
Sonra İtalyanın Akdenizde 1 

gfıya emperyalizm aleyhindeki 
mücadelede ne muvaffakıyetler 
kazandığını ve ne kahramanlık
lar gösterdiğini doğrusu hiç 
farket~iş de~iliz. İtalya adeta 1 

Akdenızden lngiltereyi kovma
ğa muvaffak olmu~ gibi bir ta
vır takınıyor. Fakat bir aralık 
yani Alman yardımları imdada 
yetişmediği zamanbmla hiç 
sesi çıkmaz olmu§tu. Şimali Af
rikada Alman kuvvetleri im
dada yetişmemiş ol~aydı acaba 
İtalyanın hali ne olııı.!_, ? Habe
şistanda başına gelenlerden İ
talyanın hiç haberi mi yoktur? . 
Öyle zamanlar oldu ki İtalyan 
donanması Adriyatik denizin- , 
de bile Yunan muhriplerine bir I 
§E!Y yapamadı. İtalyanın Akde-

1 

ni2deki bütün muvaffakıyeti 
Yunanlılann küçük Helli kruva
zörünü sulh zamanında kolayca. 
torpillemeğe inhisar etmiş gibi
dir. 
Eğer Yunanistan aleyhinde -

ki harbi İngiliz empecyalizmini 
Akdeni2den kovmak manasında 

• 
h.glliz Hıwa Tebliği 

Kahire, 15 ( a.a.) - Ingiliz 
hava kuvvetleri Orta.şark umu
mi karargahının tebliği: 

Libyada 12/13 Haziran gece
si lngjliz bava kuvvetlerine ı 
mensup tayyareler, Bingaziye 
'iddetli bir taarruz yapmışlar
dır. Katedral mendireği boyun
ca demirli üç bin tonilatoluk i
ki gemiytı tam isabetler veya
hut pek yakınına isabet kay -
dolunmuştur. Büyük sıklette 

başka bombalar da dış ve mer
kez mendirekleri arasına düş -

alabilirsek bunda da İtalya pe- (Sonu oayfo 5 oUtun 7 del 
rişanlıktan başka bir şey elde e-~~ 

-H41RP
VAZiYETi 
Giria müdafaa 

edilebilirmiydi ? 
YAZAN: 

Emekli General 
Kemal Koçer ,_ __ 

Muvaffak bir ordunun bü
yük bir yığınak ve bir çok ha
va üsleri tesis ettiği karalara 
yakın hududu dar bir ada, 
Girid, şiddetli taarruzlara he
def ti. 

Bir adanın müdafaasını te
min eden il.miller: 

a) Havaları müemmen 
kuvetli bir donanma, 

dememiştir. Alman yardımı 
imdada yetişmeseydi, İtalyan 
kuvvetleri şimdi Arnavutlukta 
denize dökülmüş bulunacaktı. 
Vakıa İtalyan ordusunun Ati
na üzerine yürüdüğüne dair 
son günlerde bir haber çıktı. 
Fakat bunun İtalya hesabına 
bir kahramanlık ve muvaffakı
yet sayılabilmesi için harp es
nasında ve harp neticesi olarak 
vukua gelmesi icap ederdi. Al
manlar Yunanlıların ellerinden 
silahlarını aldıktan sonra tabii
dir ki karagömlekliler Atina ü
zerine de yürürler, hatta Şi
mal Kutbuna kadar gidebilirler. 
Akdenizdeki ve Afrikadaki son 
mücadelelerin Akdeniz milletle
ri bakımından bir faydaları ı ~!
muşsa o da İtalyarun prestiji-ı 
ni sıfıra indirmesi ve Akdeniz
de İtalyan bırsıcahına kat'! 1 
bir sed çekmesidir. Akdeniz 
milletleri ancak beynelmilel sulh 
ve adalete müstenit bir nizam b) Çıkış ve iniş yerlerini ko-
teessüs ettiği zaman kurtula-l lruy8!1 ve ateşler ~ışkıran 
caklardır. İtalyanın galebesile 

1 

tahkimat manzumelerı, 
değil. e) Çıkarma ve indirme ha-

Hüseyin Cahld YALÇIN (Sonu Nyf!.._5_•~u_n~ 

ispanyada askeri 
manevralar 

Madrid, 15 (a.a.) - San Pi
edro talimgahında General 
Franco'nun huzurwıd'l yapıl -

Von Riblıentropla Kont Ciaoo bir miil&kat .,,,..~"1Çlıla. 

Dün yapılan maçlai~ 
hararetli oldu 

makta olan Pnadar tümeninin B "k f p b h • 
ilkbahar manevraları nihayet i eşı aş ener a çeyı, Ga-
bulmuştur. Yedi hafta siiren / f d ı• d • 
!manevralara General Ra.da 1 a as ara y a . sporu yen l 
kumanda etmiştir. 12 İspanyol 
generali, Alman askeri ataşesi (Yazısı 4 üncü sayfamızda) __ 
ve Arjantin, Bolivya, Küba, U- j J 

ruguay mümessilleri manevra- ruk ince tülbentten süzü!ür, 
!arda haZlr bulunmuslardır. 1 F J K R A 1 ufak sişelere d<>ldıırulc•r, üzer· 
Manevranın nihai muharebe saf- - - lerine de yarun parm'.'< zeytın 

hası, bir düşman mevziinin iş- Ekşı' hı' r bahı"s yağı konulur, kapatı"ırdı. Ko-
galile neticelenmiştir. . ruk rnyu ile yapılan ı>a.lntayı 

Manevralara iki piyade ala- merhum Ahmed Rasim üstadı -

yı, iki zırhlı bölük, 9.ğır ve ha- Yazan: Aka Gündüz mız ballandıra ballandıra över-
fif topçu, mitralyöz müfrezele- di. T~rübe edildi, doğrudur .. 
ri, alev saçan aletler, bombar - i-'akat salkım salkım koruğu e-

Elli paralık limon elli kuru- zıp , tülbendlerden geçirip, şi -
dıman ve avcı tayyıueleri işti- şa çıkmış. ÇUnkü dışarıd8!1 şelere doldurup, ağızlarını ka
rak etmiştir. Manevraların so - gelmez olmuş. Portakal memle- patıp kilere kim koys.cak? Ba
nunda General Franco kıtaat ketinde limonun dışarıdan gel- kalım kiler ele var mı? 
kumandanlarına memnuniyeti mesine şaşkı birliği ile şaşa- Portakal bölgelerimizde !i-
ni bildirmiştir. mon yetiştirilmiyor, fakat o· 

lım. Şaşılacak daha başka taraf nıın yerini turunç suyu alır. Li-

Yunan kralının ingi.., 
liz kralına cevabı 
Londra, 15 (a.a.) - Elenler 

Kralı Jorj, İngiliz kralının Yu
nanistanda ve Giridde Yunan 
milletinin kahramanlığını öven 
mesajına verdiği cevapta ez -
cümle şunları söylemistir: 

"İngiliz ve imparato~ luk kıt
alannın muhteşem cesaretıni, 

var: Limon elli kuruşa amma, monun verdiğini turunç da vc
şerbetçilerde bir bardak dolusu rir; h•m olmak şartile. Bu da 
limonata yine beş kııruşa! Za- koruk usulüne tabidir. Turunç 
hir elli kuruşluk bir limondan sııyu ıle hazırlanmıs soğanlı 

domates salatasına doyum ol
iki litre limon suyu ~ıkıyor ! 

Benim bildiğim, y~ııi dedele
rimizden görüp öğreadiğim şu
dur ki limon olmay.ı·ı yerlerde 
limonun yerini tuta,1 başka 

maddeler kullanılır. Bmı.lardan 

biri koruktur. Tam da koruk 
mevsimindeyiz:. Büyük anaları

mız koruk suyu yaparlardı. I<o-

maz. 
Demek oluyor ki limonun 

bulunmadığı yerde korukla tu
runç birer kelli felli Abdurrah
man çelebidir. 

Eğer, ikisi de limonun yerini 
tutmaz diyenler bulunursa on
lar da dünya siyaSPtindcn ko
nussunlar, limon ckşiliğine ka
•uşurlar. 

(Sonu aayfa 5 eütun 6 c:l;ıı) 1 ======================:.:==== 
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.tt-~ia YAPllAIC HAZRETi YUSUF 
ILE-----

GÜZEllEft GOZELI ZDLEYHAı 
Yazan Muharrem Zeki KORGUNAI, 

-1-
B1RlNCl JQl5IK " blıyor V9 memun ııalblnılen 0-

mın __ .. " acısını söküp &.ta-

ın ık ih aca mı r 
GAZİ I Bu güzden fındık fiyatla- 1-1ZM1 R 

KoprOsü rının da müstahsil lehine Fuarı 

Saz heyetleri 
Yazan: ULUNAY 

Kemani Memduh, Klnıuıl Şeıı:"' 
si, Ll.vUcı lllhraıı, htperıdl 
Hacı Karabet, Udt Afet UA.-~ 

Kıraathanelerde biraz~ 
çe bir mahalde bu sas hey~ 
kanun çalanın yapacağı ıakord-
1& ufak makam çarpmaları ytr 
par "düg&h,, perdesinde fazla 
karar vererek btr "Ü§llak,, fa.S' 
lın.a bafla.r. 

~. lıeııibı ~; fakat m.ıyo;b;.~Bu itibarla Yakup, 
lekesia semıda pınl puıl yaııaıı Yuaufıı, BiiııyamindEsı ~ 
rlılızlıır; yer yüsline bir ıııık çok -meeğ mecburdu . 

Te::::..ı~~ ~ov.ıan y:W :=P =e Y~~ Kabalü kat'isi 
mbauruğ~b~L~-~~ ~ devlet ve ik~ neden yapılamıyor 

yükseldiği görülmektedir 
HaV'alar milsait gittiği tak· 

dirde ba seneki tındılı: ma.bııulll, 
norm.al olacaktır. ~ lsviç
re olmak lbıere bul memleketr 
lere fındık ihracatmuı arl:masl, 

61, X.-ant 65 kurup çıkar
mıgtır. İsviçre, bizden alacağı 
fındıklara yllsde yi1ıı ııerbest dö
vizle taliptir. 

Hazırlıklanna 
devam olunuyor 

Kemani Kemduh hava. cerr 
yarından korktuğu için sarı sa.· 
mur ya.kalı kalın paltosunu mu• 
halaza. etmiştir. Kürltün tUY'' 
!eri kemanın sinesinden kopart
lan nağmeleri fahıoıaştırmıyor. 

.....,....... "~~ 88hilı( olacağını ııezl,yor; 1ıa.tti 
fel'ek hakiJd bir ceanet mama- buna bfttün varlığı ile iıı:anı
rası teşkil ediyorlardı. yordu. NuU inanmasın ki ()l'-

Ne yazık ki bu oaheeer man- tada ~ kadar parlak ve 
arayı gören yoktu. Çünkü her- müspet deliller vardı. Bu deliller, 
kes derin uykuya dalmıştı; hab- Ywıufuıı. lııtikhıı!ini daha !llmcli
tl dağlardaki ııilrlller, çobanlar den 1ıa,yla ve tesbit eQniolerdi. 
bile.. Diğer kullarını. hemen hemen 

Koca Ken&nellnde uyanık birbir1ııdeıı farlı:ıııs yaratan AI-. 
ola.ıı yalnız bir kişi Tardı; . o da lah, y u.utu hal.kederlen çok 
tabiatın bu eıısis glizel1*i Uo 1 Wıımlf· oiıa, iJıııan ha:Yalinin 
lıiç alAkadar olmıyordu. geniş h~utlan dışmcla kalan 

Nasıl al&kadu olsun ki, onun , tevka!Ade bir giU.e1lit ~t -
kucağında bambaşka bir cih&D 1 mifti. Bu. itin&, elbette sebepsiz 
J&Uyordu. Bu cihan; bizim bll- olamazdı. Dünya kuruldu 
cliğirui:., taıudığımız, tasavvur Jı: u r u l a l ı gibelikte e
ettiğimiz ve edebileceğimiz el- !il gelmtyen Yusuf, kalbinin sa.. 
handan da.ha. güzel, daha mO. • fiyeti, henüz lnktgaf halinde o
Jı:emmel ve daha mlnalı idi. lan :rMsmın parlaklıiı ile de 

Bu adam kimdi! Kucağına herkesin hayranlığını kuıanrn~ 
ıwııl bir cihan almıgtl _ki ~".- I' tı .Daha on ilıi yauı:ııda iken her
ran bakıtlannı ondan bir türlü 

1 
kesi kendisine ha,yran eden bir 

ayıramıyordu!. çocuk, ancak~ bir iıJtikb6.. 
Peı;inen söyleyelim ki bu a- !in müjdecisi s~ . 

dam genç değildi. Hatta orta Bir de rilya meııiılaıl vardı. 
JIJJ budutlanııd.ıı.n da dışarı çık- Yusuf, bea seme ene!, ,ani ye
mııı. insan ömrünün son bahan di .. Ylll!D1d&_ 1ken bir rllya gôr-
olan ihtiyarlık hudutla.nnın çok miiştü. Şöyle ki: . 
ötesine geçmişti. Ak ııaçla.rı, aiı: On bir tane USIJD değnek, b~ 
kirpikleri ve geni~ göğsünü ör- daire geklinde, yere dlkOmıg 
ten aksa.kalı ile tıpkı bir loş ili- duruyı;ır. O sırada ansızın kısa 
hına benziyordu. 1 bir değnek peyda oluyor, bu oıı 

Kenan diyannda onu ta.ııı- 1 bir değneği devirip yere seri-
mıyan yoktu. CUnkü o, Kenan yor. bu rüy•yı 

'yarının peygamberi idi.İbrahim __ Ya.kup, o, zam~ ,., 
;tleyhisselimın torunu ve İshak §Oyle t1lılr eıtınletl · . 
ı ubun pe'""aıllberllğini herkeıı 1 ~ değnek Yuııu&, ~ 
ı abul ve tasdik etmişti. ) degııege mafl&p olaıı on bir deg-

. .. a.k b• ı..~ nek de Y'ıiiıuton on bJr erkek 
Yüzünden nur . an, .........- kardeşine ı,arettır. Yani Yu-

lı .nndan asalet ".e risa.let fışkı- suf birdenbire yilloıelecek, on 
rıın Y!'k~p aynı ~da ç~k bir erkek ka.rdefinl mağUlp &
fi fkatli bır baha ıdi. Öyle b~ derek hi.kimiyeti altına. alacak-
1».ba ki irpda memur . el:' 1~digı br. 
m.ıanıaı;n. karşısına on~ ';:-~ ı Fakat, diğerlerini devlrip )'&-
kek, bınsı kız olmak ı re seren laaa ı:Jeitıwıllıı --
üç evlAUa çıkmıştı. . peyda olması pek mlnldarda. 

Bu on üç evla.i arasında bir Bu Yııaufun da anıımn ıneyda... 
tanesi. vardı ki bu, Y&k~p na- na' çıkacağına. aJimetti. Niçin? 
.arında, hakikaten bir. cihandı. Yusuf, on bir kardeşinden ayn 
lj\a.h, bu cihanı, ı;anki yalnız ve ıwıJr. bir yerde mi bulıınaçsW 
Ye.kup için yaratmıştı. tı ki ansızın meydana çıkıp oıı-

lşte Y akup, o bol yıldızlı lan mağl{\p etsin! 
•ecede, !!'Özlerini kucağında ya- Yakup, Yusufun kardefı\erinl 
~ kendi ciharundan ayırıp da, mağlftp edeceği keyfiyetini de 

, trafa bakamıyor, herkesin cl-

1 

çok m&nalı buluyordu. Çünkü, 
lnnı ile a.likadar olamıyordu. bu bir milcadeleye jpretti. Mii-

Yakup sevgili oğlu Yusufıa ca.dele olmayınca galibiyet de, 
ı •ı kadu'. klymet vermekUı 1 mağlilbiyet de ~lama..tı Yu-
1 .ıklı idi Çünkü akşamda.nbe- 1 sufun kazdetlerıne gııllp ge}&. 
1 i kuc~nda mışıl mışı.lı uyu • bilmesi için. onlarla bir mllcad&
ı•an Yusuf, tarif edilemiyecelı: le yap~ ıc~ etmez mıydi? 
İ•aci&r gilzel bir çocuktu. Son- .. ~er ihtimali inceden in~~ye 
. d k k"·çük vaşta. iken an- düşünen Y~p, o zaman cıger 

ı a . a, ço u . , . plresini bagnna basmış: 
ııesını kaybetmiş, yetim ka~ _ Yavrum, salan bu rtiya.-

Bir A !maıı tlrmasl tarafın
daıı. inşa. olunan Gazi KOprilatt
nlln kabulü kat'hıi, ııartn.amede 
mevzuubahiıı, ed.llelı kat1 kabul 
tarihini bir ııene geçmif olma- dahill piyasadaki fındık fiatla· 
sına rağmen henüz yapılama - nnı mfuıtahııil lehine yükselt • 
ınıııtır. mlşt:ir. 1ç piyasadaki fındık fi-

Bunun eebebi, mtlt2ahhit ftı-. atları önce 37 kurut iken bi.r 
ma ile belediye lıeyet:i fenniye ay kadar eYYel 48 - 51 kuruf& 
=~~ arasında çıkan bir çılı:nu,ıır. hviçreden gelen fın.. 

Fiat olarak İsviçre fındıkla -
nmıza Sl.F. Köııtence 60, Slo
vakya ise F.O.a İstanbul 60 Jı:u• 
ruf fi at vermektedirler. 
Diğer taraftan ııehrimizde bu· 

lunan tanınmıt bir Alman fın
dık ttrması mümesslliniıı, mer
kezden talimat almak üzere AI· 
maeyaya gittiği haber veril • 

Mut.ealıhit k.öprt1niiıı dMlde dık taleplerinin artması ise 
tamu halinde bulunan kuımılar son umanlarda iç p!yasadald 
nna .,.rtııamed8 zitredUeıı. I»- fındık flatlannı F.O.B. Gireeun 
yadan bafka bir boya ~ -------------------1 tll Kııpl'tiaUD. Jı:abül. muva.klı;a. 

melı:tedtr. 

ti .--ııda bu boyanm denizhl 
tesiriyle sltratle bomlduğu w 
köprttııl1ıı. dtnl)'.le teıııu halinde 
\ıaluııan d1jfw abamının bu 
yümen peeJanmeena "6bep ol. 
dutu görtllmJlf ve kabulti ım; 
ftkkat mezhet.•na firmayı 

Yapağı 

mübagaasına 

başlandı 

Yumurta 
ihracatımız 

artıyor 
köprilnfln bu. lr.ı.aımlal'l1ı oart
ııamede -n boJ'a ile boy.. fipağı. lhracma mlleaaM v&- Son zamanlaıod& Almanlar, 
madıkça btıoııll &anııiııin ,.. rfhnedl.ği malllmdur. A.ncalt ba- memleketimizden külliyetli mik 
pıJaınıya.ca#ı byd• • 11,tıı .111 mutanMJtlaı:, usak bir ihti- tanla yıımnrt& ııatm almağa. 

1941 İzmir Enternasyonal 
J\ıan hazırhklıımıa timdlden 
ba\ıl1U111W1tır. Bu seneki FmU1J1 
da glizel olmasına çalışılmakta· 
dır. 

Bu sene, Fuara i~tiralı: ede
cek deYtetlerin başında İngilt&
re gelmektedir. İngin-, geçen 
sene de Fuara iştirik etmişti. 
İngiltere paviyonu, geçen sene 
de geniş bir aHlka görmüş, 

l>&viyonda teşhir edilen d(). 
minyonlara ait l!fYll ile İngiliz 
ma.mulfib maddeler ve grafik
ler zlyaı;etçllerin bel\ibaşh uğ
radı~ı bir meşher olmuııtu. 
hıgi!tııre hilki\ınetinden başka 
lıu sene, İngiliz ticaret birliği 
de Fuara işt!ril.k edaceğlni bil
dirmıştir. 

Bu sene, Nevyock dilnya ser
gısinde 125 ki~ilik bir kadro lio 
~llljlUI ''Şeytan dolabı., İzm\T 
hannda so kifillk wralı: vü
cııde getirilmiştir. 

Kanı•ni Şemsi, edobe riayet 
için (muviltl perverana) çak~ 
ma:ınak arzu.siyle çay ka.de 
ile yuvarlılldığı Metaksa lc<>ll' 
yağındaki alimi kuvvetiniı. .at• 
lıca.n renginde irice burnuyla 
reklAmını yapıyor. 

San Onniğin hüneri ka.dıll' 
ı;ıehlA gözlerini de tevarüa ~ 
Li. vtacı M:iht'an aşka geldiği 
zaman çıkardığı boğuk seslerd 
fııaıla vermiyoc. 

Ha.c.ı Karabet, kırçıl tıra vı u~ 
zamış, dııde.ltlannı tam~ 
örten poy b1yı.lda.rının üzcrJJ16 

doğru inen minkari bumUJ13 
gözlüğünü takmış, Karamaoll 
mahalle bakka.lla.rııım ziınelll 
defterlerini hatırlatan k0<.>&' 
ma.n el yazması "Mecmua,, sı• 
nı açmış, her şarkıyı kenarın• 
yazdıih hamnanıum notasınd&ll 
okuyor. Hacı Kan.betin eli~ 
dilini tutan olmazsa dört sal' 
"Uşşak,, faslı okur. ...ı 

Bizde evvelderı aa.z heye" 
böyle idi . · . . i ll'irma ba vaziyet lı:aqısıııda mal de olaa hilk1Unetln yıı.P&b· ı ı..,ı•w,W-. Abxıanytya ~ 

harp f8rt!en içinde ınevzınıb&. ya l.iaaııa vermeai ihtimaİin1 göz rllen yumurtaların ekıııenaı na
bls boyayı Alımnyııdan ~ lınüııde tut.aralı: f!mdlde geniıı tlireldir . .Almanlar, ataca.klan 

tmwıdiğtni iddia etmit ve bele- mikyuta ml1~ta be,,,mı .. yumurtalıınn bedelini ~ .Yurd"n her tarafında dly .... boyalar telı:iif .. la.rdır. Bu ~ ~ gibi 7etım, be91 ~. yilzde yirml u 
mı.tı. Beledq,. btltün boyala.mı ~ iıttih•I muıtakaJ.anııdt befiııl de Yilrııduııd&Q ıon~a <>-

Gençli~imwte ekseriya ıçk 
olnııyan gazinolara gıder, dinler
dik Kılıksızlıkl8.l'llıl kusur~uı. 
falsosuz flli!ıllar dinleterek tt" 
llii ederlerdi. llcr gün ~ 
olmazlar, ismoKin gjymezlcl'• 
fakat kendilenni musikiye ve!' 
miş emektar Mn'at:kôrJardı .. 

..-uıftal'uıa t.eCkDt Mmif ft - yeni meMııliin fiııadid= erime- ~ f&rt koom&ktııdırlar. 
w.fılı:. ba1mıyank lN4dırJb:o.UJ ft ğe tıe'iıw~ g6rillınektedlr. Fi- AJmanya; s.1.F. Vtrna ~ 
firmanın aJacaı?ından bir lammo atla.rda, m~ ayni yilJı: sandık yumurtalara 35 li
m boya bedeli olarak .bloke._ .wı,_indea dolayı 1yldir, ra tlat. vermektedirler. İhracat 
miştir. Hattl bıw yııır.lerde, • Sl1mer arttığı için iç piyuadald yu -
Firma İıon glhıleıııa. ~ Bank milba)ıutı için Koordi • murta flatla.n da 22-24 lira a

mli.racut eılıenlı: · prtııameda wyon h.,.etince lı:a.bul edilmt raıııdadır. &ı artıf yalıııs da
mevcut boya yaetında bOya te< fiatlardan da ytllıaelt olduğu g6 ~ fiatların ~m~ di
min ettiğini NJdlmai,ık. Bel&- rrumilfttir Sömer Baıı.1t da ğn, iç stoklann erımesıne de W
diye bu boyayı tecrlibe etmek • mQstahmıda, ya.patı milbayaa- ıı1r etmiştir. Bildirildiğine göre 
tedlr. Mu.ınfık balndıı#u tak- tına 1ıe,ıemı~. hAlen htanlnılda yumurta &tt>-
dirde bu boyaDııı. ldlptllye d - . . Jr;u olan.il aon gllplerde buzha-
rll.lmeııiııe m"ea •c» edilecek "" Diğer t.ara.ftan Tttrk tittiklen ı neye gelmif 200 büyillı: sandık 
miltakı• Atatttrk Köprüııll - .Avrupanın her tarafında arım- )'lllDlll'ta bulunmaktadır. 
nün kabuHl kat'tal yapılacakbr. ' mağa ~. Zira, Avrupa ~""'""'~""'""'"""""""""'vvv 

- - - - - aanayi mıırlı:e&lerl, fimdjye ka. 
-~~ <iıır tiftik mübayaatını cenubi PO L1 S T E - -~i'.:::. 

Nafta 11• n . Afrikadan beWıaiııKap'tanyar- . 
pıırlra. bu sene bu imkandan da 1 Et kOtOğOnO temizlerken 
mahrum kahru§lardır. ~ kendini yaraladı 
rimisln bu mllııtMIJa dunımll -

bilk # brlka- mm mtistalııılli faydalandırmaa Sirkecide Yalı~ cadde -
Kara I a için hl1kimıet icap eden tedbiri sinde 52/M sayıh dükkAnda. ke-
ları bam naftalin almaktadır. Haıen Ticaret ve- ba.bm Haliı et kötüğünü kazı 

kl1eti fJftik ilıracatı için yalııız makta iken birden bire bıçak 
D4lrlgor - lıfaMtisıtan ve faviçreye lia&ns kurtularak ayağı~ aapla.nmı~ 

Kanta\' n.nD' ve Çelik- fab- vermektedir. ve yar>tllUlmlftır. Yaralı Esnaf 
r:lkaları ı- ay ptyaııaya an t.ld Üstüne balya dOşerek has'tahanesine kaldırılmıştır. 
ill on bet t.on ham ııaftalln V&-

rebilecelt kudrettedir. FaJı:ıd: yaralandı Bit ev tamamen yandı 

Bu yıl ekim vazi
yeti çok iyi 
olmuştur 

Son zamaıılarda ~yle ~ 
. kisiz bir gazinoda MZ dinlem 
için içim titrerdi. ~~ m~~ 
baaya gelirken yolumun uzerııı. 

Ziraat V..ıdleti tarafından de bir kıraathanenin camekarı:ı". 
ya.ptırıl&n tedlı:ikler neticesinde da gördüğüm iliin dHckatııll' 
bu yıl yurdumuzda. aer'iya.tın 
son derece iyi bir durumda bu- celbediyordu: .. 
hınduğu tahakkuk etmiştir. Bun " ... saatten... saat.e kadar mu
dan bir müddet evvel umwni e- keınmel saz heyetı tarafından.• 
Jı:tm vaziyetini tedkik etmek ü- "Şetaraban ve Şehnaz fnsıllarl" 

..... ·· d · Bir eiin kalktım, bu mu'teıı~ 
~ orta A.n.....,.uya ı;on er - fasılları dinlemeğe gittim. ~-
len ziraat müteh&BSlsalnndan kor içkili gazinolanla ~u: 
mürekkep bir heyet araştırma· ğüm dekor. Kürsünün ilerısıJ!. 
!arını ikmal ederek şehrimize de asık surath iki bayan oturu 
dönmüştür. yor. 

1 
.... 

Heyetin a!Akadar makamla- Şetaraban'!a Şehnu fasıl '"" 
ra verdiği maliiınata göre bu perisan ! 
yıl yurdumuzda kışlık zer'iya- "Nutku ı:a.rf,, !ara sığdırıla0 
tın gayet iyi bir durumda bu- nağmeler, b.!steyi bestelikttfl• 
lunduğu. yazlık, zer'iyatın da seınD.iyi seınailiktoo çıkarıy<>Ln 
son günlerde yağan yağmurlar Fasıldan sonra bayanla"".":ı 
dolayısivle aon derece mem- biri ayağa. kalltınca. o~ada. r~e 
nuniyeti mucip bir durum ikti- geldiğim ve benim gıbı unu 
sa.p ettiği anlasılmıştır. ıe b. dostuma. · 

Çukurova ve Ege bölgesinde ge_'.1 H:ydi! ~- Biz de tcal' 
de buğday ve pamuk zer'iyatına kalım... Ve gidelim! . 
fevkalii.de müspet şartlar da · * .. 

tı Babasından hem babalık, . kardeşi . .. lem ı 
· · k "°"" ti ö nı erıne soy e. hem de anneli ~~a . g rme- nı:. sıkı ıkı te bihte 

ğe ihtiyacı vardı. Aynı zam~- bu'-'.\.•;, e onatu s n 

bunların lıCffııMye ka.blt bW ha- lıfııJımlltpaf& caddesinde lK2 Sa.ınatyada. Hacıkadın cadde-
le getiıau.ıt buı. ame1iywleııe BaŞll1a oturan Arif manita.- sinde 76/78 numaralı ve Üm-ı 
~ ~ ~ ~ tura mağazasmda hulc;ten ge.. mühan adlnda. bir ba.yana ait i 
tandaym elinde balıınıın paten- len balya.lraı ip ile dllklı:Anın ile- · .bulunan ~ üst katında ya • 
ti on bin liTaya lı:ada.l' aatın. al- tündeki kata çekmekte iken ip kılan m.angaldall kıvılcım sıç
ı.... ı.. iırtemiııtir. Patmt ııahibl ~~·ı ol ramaalte kaplamalar tutuşmu!J 1 i. bunv.~·-ı. Kvablllı: kopın~ ve bu 1'le m....,~ a.n- ve süra.tle büyümüştür. Ev ta-

bilinde devam edildiği haber a- Musikınıizde milli sesiuıı~ 
lınmışt.ır. muhafaza ediyoruz. Bundan_~ ı 

Bundan bir hafta evvel Ada- rılamayız. Jllakat hiç olm3"';;. 
nada i• mfuıteljan Şefik Se>- bunu halka "arzetmek,. huS 
yerin riyasetinde, Çukurovaillll sunda a.ırileşcmez miyiz! _ 
büyük müstahsil çütçilerinin Münir Nureddinın bir tcoıı_s0 

yapmış oldukları toplantıda is- rini dinlediğim zaman kendi~ 
tihsalin teksif edilmesi ve mem Paris'te Pleyel salonunda zan1', 11 
leket ihtiv&Çla.rını fazla.siyle diyorum. Sesi güzel kadınıorııt 
karşılayacak bir miktara geti- herhangi bir sazda sebıJhB r· 
rilmesi etrafında alınan kararla- bardakları gibi sıra sıra otıı0 nn bu devreye aıt ekim vazi- malan ancak Mı.3ırın, Suriycıı~ 
yeti ürerine fevkal&de miisbet Bağdadın kafeşantanlarıı1 

9
• 

ve bayırlı neticeler husule geti- görülür. Bu ~d'a.te bizim uyılltt' 

d B.. · müstesna, diğer unmuş · 
k~~d:ıı:..= en küçüğü idi. _ Ye.kup, bu rüya.nı.ıı diğer <>-

.• . · ğuJ1an tara!ından duyulmasını 
Fakat • Bunyamın de aynı an- ı niçin istememişti! Yoksa on-

neden dogmuştu ve Yusuftan 1 h "- .,,, ft~ft"• b' 
daha küçüktü. O da. Yusuf gi- 1 ar, enwı y.,.,. Y~ ır yu-
. ..,.... .. idi. y. ı...~ muroak olan kardeşlen Yusufu 

bı anne o"" uzu . ~~,., . !ar ydı, 

Y uf . . B" yanıinden de ııevmıyor mı . 
us u _nıçın , un Hayır! "sevmiyorlardı,, d&-

çok gevıyordu . .. . . meğe lrtınsenln dili va.rmas. Hem 
Çünkti J?hil• B~~ de çok seviyorlardı. Fakat be.-

doğurur dogurma.z ölmüşt~ balan onu kendilerinden fazla 
y a.ni Bünyamin, dliıı.yaya gelir sevdiği için bir taraftan da Yu
gelmez öksüz .kaldığı için ann~ sufu kısltamyorlardı. Bu kıa
sinin hayalini bile hatırlaya- lrançlıkla.rını muhteHf vesileler
mazdı: Halbuki Yusuf'. . öyle le izhar ediyorlar; ı.balarını 1-
değildi. Aııııesını gayet ıyı ha.- deta ııitem yağmuruna tutuyor-

- - - lardl. 
" İşte Y akup, Yusufu daha. fa.z... 

yen 1• s aba h la kıskanmala.ruıa meydan ver-
memek maksadiyle o rüyanın 

ı-- l&l'dan Leona ~ ba.lya muh- \ fa.brikAları ham naftalin istih- mamen yandıktan sonra yangın 
saJAtının ldmilen kendisine ve- teUt yerlerinden yarala.nmasına ıiöndilrUlmüş ancak bir kısım 
rilmesini tekl!t etmiştir. Dlier sebeb'yet vermi~tir. Yarah et- eşya kurtarılabilmiştir. Evin 8i-

1 taraftan genç bir 'l'llrk kimJ: fal lıastııhaııesiıı.e Jı:a.ldıniıru.ş gortaıı bulunduğu anl•şılarak 
geri bu ham nattalinleri tır. tahkikata ba.,ıanmıştır. j 
ederek lıilosunu 70 kuruşa sa- ------------------------
WıiJeceğlnl bildirınietir. 

Hilen ııehrimi2de bnlunaıı .,.. 
bulunduğu bilinen na.tta.liıı. stD
lru 10 ton kadardır. Bunlar, btr · 
Rumen tacirine aittir. Bundmı 
başka Sil?eYJ yoluyh 11 too, 
Bulgariatandan da 20 ton naf
talin gelmektedir. 

- Ölümle tehdit! -
receğine şüphe yoktur. mız ıicap ettırecek bır sebcjl ~ 
Diğer taraftan Trakya.da. t.et- sa.n-ıır etmiyorum # 

kik ve teftişlerde bulunan Zira.· Maksat bir artist dinleme .. t. • 
a.t VekiHmiz B. Muhlis Erkmen birer birer gelip 'i&!kılarını 5;;;· 
Pazartesi günü şehrimize av- leyebilirler. Yok eger kula.k .• ti· 

Ö - d • · · ·· dar nazarı da. tatının etmek il'A·I 
det edecektir. gren igımıze go yorsak 0 zaman musikiyi !.<:', 
re, Trakya bölgesınd.? de son edip bu mecburi "görücüluge. 

ABONE BEDELi gizli kalmasını istemişti. Mor·· E FER RIK Yusuf, gördüğü rüyayı çok-

"'Ya o kızı bana verirler , yahut 
onu ölmüş bilirler? yağmurlar yazlık mezruatın in- katlanmak ioap eder. 'I 

ki~ında son derece müteessir ULUN~ 
olmuş ve milstahsıl köylüyü se- ........... --------~___.,.-

SEN!LIK 
6 AVLIK 
3 AVLIK 
1 AYLIK 

Türkiye Ecnebi 

1400 Krf. 2700 Krı. 

750 • 1450 • 
400 • 800 • 

150 > 300 • 

TAKViM 
11 Hulran 1M1 PAZARTESi 

20 Cema.ı.lyelevvel 1390 
S Hazl,..n 1357 

Gl.ln 1e<", Ay 6, Yıl: 941 Hızır 42 

Öljle ikindi 

tan unutmuştu. Ukin aradan 
tam beş sene geçtiği halde, Ya.
kup, bir türlli unutamıyordu. 
Akşamdanberi kucağında mı
şıl mışıl uyuyan Y usufun gü
:ıel yüzünll seyrederken bile 
hep o rüyayı dilşt1nüyordu. 

Yusuf, birdenbire uyanıp aya
ğa kalktı, bir kag adım geri sı 
radı ve aıtmay& yakalanmış gi-! 
bi zangın zangv tit:temeğe baş-• 
ladL 

Ne olmuştu? Bir kötü bakıır 
lının naza.nna uğrayıp çocuk 

4,32 
12,14 

s,aa 
16,16 
lmutc 
6,25 
2,08 

li.anl çıldlrınııı mıydı T 

Akt'"" 
12,0t 
19,42 

1,03 
ıı,46 

Yalı:up, neye uğradığını şa. 
şırmuı, oturduğu yarde dona 

Ezani k'8Jmıştı: 
Vautf - Yusuf! Evliıdım! Ne oldu 

1 BAlla yavrum T 
-- O K K A T -- Diye acı acı haykırdı •e ak-

cYeai Sabah> • Cflnderlleo ;vımlar 
ve evralı: n~rediı.ta edılmeoin lade 
olunmaz ve bwılann !l:aybolmasIA
daıı ciOla)'ı !ılı; bir -Uyet taıı.ıı 

odltm ... 

lını başına topl&yıp ayağa kalk
b. lW1 titremelı:te olan Yusutu 
getırp,dl kollan -· &lıh, bılğ. 
rına butı: 

( ..... VU') 

Kabotaj Bayramı 
proğramı henüz 
hazırlanmadı 

Bir O .. "'_ 'e tehdit davasının Onlara ö ı · ı Y kı ıww - s Y eyın. a. o • vindirmiştir. Bu ara.da pancar 
son safhasına gelen duruş- zı bana verirler, yahut onu öl- mAhsulünün bereketli yağmur 
momna yet:igebildim ve bu en- mil§ bilirler. Y•şatmam aJim. 
teresan davayı dinliyerek ka.- alla.h.. tar dolayısile gayet iyi bir du 
rannı aldım. Okuyuculanma İşte dava da bundan kop- rumda bulunduğuna. <ııa.ret e-
da yıwyarum: muştur. Fakat iki kiracı kadın dilmektedir. 

Bazı gueteler, her sene ol.- DavBA!alal' Ş&bo adında bir şahid olarak diıılendikleri za. Şurası da zikredilmiye değer 
duğu gibi bu yıl da 1 Temmuz- matbaacı ile kansı Şlnorik man böyle bir lilurdı duYına-
da •··'it edilmeai mukarrer o- S 1 ki, istihsal işlennde tabiatın """ -- ve yeg·enı· M-·•-bidir. uç __ u dıkJaruı.ı s kendi! · 
lan d·-'--""- ve kabotaJ· bay- ·~ Yl ve ımnın enne yurdumuza mebzulen ihsan et-"'™'"' ise Bahaeddin oğlu Sırrı gıt bu Şekilde tehdidler savurma • 
ramı için bir proğram hazırlan- adında cidden yiğit bir delllı:an- dlğını söylediler. tiği nimetlerden başka modern 
dığını yazınııı ve bu programı lıdır ziraat tekniğinin haiz olduğu 

............ ;al rdir · Şinorik ile Neşa.tohi İ.8e ses-
da n..,.~......., e · İddiaya go··re, Sırrı Yiğit, büyu"k rolü de gözden uzak tut-Talıkikatımıza nasa.ran henüz ııese yaygarayı basıyor ve : 
böyle bir proğram hanrlazıma.. senelenlenberi Ne§lltohi adın- - Demlliş! demiüş!.. Şlın- mıyıın Cümhuriyet Hükümeti bu 

daki güzel lı:ıııa (Aııkıear!) ol- di saldoorlar. J hususta da lazım gelen tedbir-mıştır. makta imig. Her fırsatta evl&-
Bize Yerilen ma.ltımata nua- rine ıı:idip kapı.yı çalıyor vıe Diye ferya.d ediyorlardı. Fa-

1

· !eri almaktadır. Anı rikaya si-
ran bası gazetelerde çıkan bu "ille bu kızı bana verin,, diye lı:at mahkeme onlara kulak bi-

1 

pariş edilen ve bır kısmı Bas-
seneki ~lik ~~- ~· lele sablasmadı ... rl~;:!ldlerinb ifa.desi- raya vi.aıl olan ziraat aıetıeri-
nımınm uyuurma. "'"""l!i™ en ıı; glln el t go yen u suçtan nin binin evvel memleketimize 
güzel deHl, hllen :tııtanıiıdd& bu Bir ~ evv geıııe aor- dolayı Sırrı Yiğitin berııetine •--"rilerek temmuz ve ağuates ln~1~aek Deniz Tlcaet ho9 btr _ .. _ ~ııı,ıı.ı:::: brar verdi. Suçlu da elini '*'~ 
m de bWldsn enftlı:I aadMsı. ....., hasat devresine yetiştirilme..; .. _ -- -- ........... 8ırn lı:ohmu aallıya ııalhya m•bke -
programla& balaJanlı: d.ı!nL ...,.. ·-_.,. _,.. meden çıkıp gitti. i~in Ziraat VekiJeti Uizungelen 
lilı: bayrumna ~ ett:trilııM- , -__ dea.ıt ___ ıw ________________ . __ .,_/ hı 'ıt"' a &h't ietw. 

'sl<lr'- ... 

Keçi ağılında otlar 
tutuştu -~ 

Galatada Necatibev r.ıdde~ 
de Salıpazarı yokuşu TıılUJll,.,~ 
cı çık~da 10 &&}'!da otu )111. 
Keçicı Alının keçı agı!ındıı. • 
Juna.n gaz lambası ııarJıyS·~r 
gece saat 2.45 de )ti.ar tu~fİ· 
muş ise de süratlc "eti;.erı 1 vt 
iye trafından söndürimnÜll 
tahkikata başlanmı~tır . 

Bir } ı a otorobil çar~~ 
Beyoğlu Yeniçarııı Çiçe.kçı 4 

kağı Sent Antuvan hanınd~ı' 
nwna.rada oturan Mura.t . • 
Agavni dün U.tiklal c'l.ddesı(
de bir kaldınmdan diğerine~ 
çerken şoför H:uıa.n A,ahııı ~ 
resindeki 2221 sayılı otoııı~ 
çarparak bazı yeclerinden 1;,JJ 
la.nmı.şllr. Yaralııun ı:nüd9" 
yapt.ırılıwf tolör yıı.kalaD 
tı.r. 

' 

• 
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Her=:=:=-
-:::Sabah omitacı şkı .,..._ _______ .... ___ ..m;..I Kaırlı harp /11ci-

I asının tuhaf'. ' 
Yaz111ı: MURAD SERTOGLU 

~ 

~bana inan ki cevdet, ben ölümden 
0~kınıyorum. Beni ürküten şey kendi 
qayatımı değil, ölmemle beraber 1 

seni kaybetmektir .,. ,-

tarafları 

Harbiıı yalnız kaTJ!ı, kor-ı 
kwıç safhalarını tebarüz 

ettirecek değiliz a., biraz rla aca-1 
yip, tuhaf batta güidüriicü ta- j 
raflariJe me>;gul olalım. Lime 
lime havaya. fırlıyan kadın ce
stleri bir gece içinde apartman
laı·ile, muazzam mües,;eselerile ! 
ve s<"keııesile hak ile yeksan O· ; Tefrika No. 51 

ı laıı koca koca mahalleler tas- , 
duğı< için bu m.ıeçhul ytcu bulup 1 Yirinden yazana -da okuyana. da 
ke('fetmek wo <lere<".e ğü~ bir bulantı geldi. Öyle ki, insanın 
U,ti. Sonra i~in aml müşkül ta- inl'anlığındau utanac:ı~ geli

. l'<-IJri al<l• nıyorsunuz Goıı-
1'~ ! Dive c.evap vt'rdi. Anna 

ı.ı..;' hakikaten vazifesini vapa-
~k fırsatım bulamadı . yor. Sakın: 

rafı, kendio;ini bir iki gün zar-

S X B A 11-

Havacılık\ Bahisleri ·. - -- -

Ha.va piyad~ _ ~ri 
Hava Stratejisine göre Ciirit harbinin 

tahlili ve ırakla Suriye hadiseleri 
Yazan: 

Emekli Hava Bnb: 

f Mısır, Filistin ve Irak Ir.uv· 
vetli ileri grupları ve bunla.n 
destekliyen diğ\>r Afrika gnıp
Ian ve whayet Avustralya ' 
Kanada - Amerika \kmal menBedri CELASIN i balan (Hindistandaki hava. fa. 

Şimdilik 
--::::Bukadar JI 

·ilk operanın 
temsili 

A nka.ra Halkevinde °"" 
Jet Opera Mektebi ta. 

lelıesi ilk büyük imtihanını mu
vaffakıyetle verdi. Bu suretr 
le "Madam Butterfly,, Operam, 
ean'at tıarilılmlııde Tlirki ede, 
Türk sa.n'atkb-lan ~ 
oynanan ilk opera olmak şer. 
flni iranınmış bulunuyor. Ç& 
tin bir mesai devresi nihayetia
de genç san'atkirlanmız bu hı. 
yük işi başarmakla. yüksek ka
biliyetlerini isl>at etmiş oluyor
Iıır. 

Opera ne· demektir '! 
o~ Buna imkan yok pederim. 
~ u fır~atı her dakika bulu -
'!\; · li'akat kendisini kaptırdı. 
~k ııtbiti kurnaz davrandı. 
~ kendisine bağladı. Nihayet 
~"' akııam onu öldürmiyecek o
~; a, Yann komita kanunu tat- . 
ı-,; . 'diiecektir . Onu öldürmek 

- Avrupayı kasıp kavuran 
fında btılmağa mecbur bulun - feci badirenin hiç lııhaf tarafı ' 
ması idi. Zira bu alçak hakika- ı • d · · N d' 
ten Aıınaya. birşey , .. pmağa fu~rm~a =e~~n~~lu;o:.r;;e: 1 

karar ,·ermişse, bu haha.seti, la Tiirkün bütün dünyayı lıay- 1 
bu bir iki gün zarfında mevkii ı~ıı bırakan İstiklal mücadelesi 1 
file koyınası icap ederdi. ni (bir hıgiliz teşviki!) sure

' iPara:Jütçillel'in, (hava piya
deleri) nakliye tayyarelerile 
indirilen kıt'nlar ve motörlü 
birliklerin cephe gerilerine a
tılacak revale mahküm bazı fe
dailerden ibaret k a ı a c ağı 
hakkındaki telllkkiler altüst ol
muştur. Giridin istilası bu harp 
tarihi içinde bir tarih olacak

aliyetinin bf.ıgiinkü va.%iyetinı B 
" bjlmiyoruz. yalnız mutıı.vaseıt l ir operayı temsil e~ 

lan besliyen iç Alman meydan- J depo vazifeei görmesi tıı.bli - demek, mıısiki Ye sahııf. 
tır. landır. Bunlardan bir kısmı dir). san'atının en yüksek basPm••-

deniz ha.rekatına yardım ettiği ı Şarki Akdenizde donanma ha . !arına erişmek demektir. Bum 
gibi şaşırtma vazifesini de gör- kimiyetine istinat edecek böyle ancak musiki kültürleri çal 
mektedir. bir durum artık Almanlıınıf ha- yükselmiş milletler nıuvaffai 

Hava stratejisine göre bugü
nün harp Ya:ı;iyeti şöyle görü -

ı.ırn. . ' 1 ktı )'~ltı; ıçın biraz güç o aca r. 
t ınecburum. 

llaııa sonra da ila' e etli : 
~;- Şimdi ilk yapılacak şey, 
ı. Atle buradan uzaklasmaktır. 

tinde tasvir buyuran uzun gö
Genç zabit Annayı uzun uza- riişlli ( ! ) , ınahtr ( ! ) ve ince 

dıya teselli etti. Keadisıne bir Fransız asker diplomatı Ami
sürü teminat verdi; ral (Darlan) Suriyedelı:i (Vil;i) ı 

- Sen bn pe.lav.rslata kulak kuvvetlerine kumanda eden za
tı terfi ettirdi; Korgerıeralllk

asına Anna ! Sana hiç birşey ya- ten orgeneralliğe yüseltti. Son-

nüyor: 
Mihver: Norveçten Danimar

kaya atlıyarak şarka dönüyor 
Polonyanın Rus istilası altında 
bulunan kısımlarını dışarıda bı
rakarak Rumanya • Bulgaris
tan - Yunaniırtan-Girid - İtalyan 
adalan - Mısır hududu - Trab
lusgarbe kadar şima.li Afrika -
Sicilya - İtalya, Frsnsanın iş
gal mıntakası-BeJçike. - Hollan
dadan Danimarka.da birleşiyor. 

lngiliz imparatorluğ\ınun mu vadan daha ileri aşmalanna olabilirler. Bı.ı itibarla opera ilf 
Yasala yollarında bir kilit nok- mini olabilec.ek gibidir. Şu hal- medeniyet Br&.!!ında sıkı bir ,.. 
tası olan Mısır ve Silveyşe kar- de yakın şarkta havacılık ha- bıta mevcuttur. İçtimai kanııa
ı;ı ltaiya. ve Yunanistan - Gi- kmundan .nisbi bit' muvazene Iar, mJlletlerde ilim, san'at w 
rid _ şimali Afrikadaki mey- hô.sıl olmaktadır. medeniyet mefhumlarının yelı:
daııla.r mühimdir. Bunlara ana Suriyede Girid gibi bir ha.ret- diğerlerine müvazi olarak yfi5. 
meydan vazifesi Rumanya ve ket bo...klenebilir mi' selip inhitat ettiğini göstemıU 

·"'n· . 
pamazla.r. Bu karanlık ve en- ra bu parlak icraat bir ajaııs 
dişeli günleri ilerid~ korkulu halıeri olarak bütün dönye.ya 
bir rüyayı hatırlar .~bi hatır- illin olundu. 

ıas·ı Jmak tedir. Nitekim Osmanlı toplan 
Bulgaristan vası 1 e yapı ı Buna müsbet ve menfi bir Viyana kalesini döverlerken 16 

~;ita"·~'.~ Cevdctc beni burada 
' ugunü söyliyeeeğinde şüp
~<ıktı.ır. Bu •tibarla bur:ı.da. 
~> "11.k olurmun iki saate var
~!· Zllpttyel<'rin eline düşmliş 
~llrurn. lyisi mi :lerbal gi- ! 
~ · Sen de gizli e·;rakı ~im
~l~i icap eden yerlere salda! 
·~ kıiıseyi , buralarını falan 

lıyacağız. Maamaiih b1z de ih- Suriye Hiir Fransızlarla, ln
tiy3tı elden bırakmıyalım. Bir ,gilizlerin i•tilasın& ınaruWur. 
·defa tamamile benim evime Eldeki kıt'alar cayır cayır .kar

ta.dır. cevap \ erebilmek için şunlan mar Sinan en büyük san'at ili.-
Bir mahalle yapılacak bir hü- gözöııüne almak icap e-ler: delerini vücuda getiriyor ve Bi-

~ tarafa iltihak ediyorlar, mtit-ı 
nakletıneliı;in. Ufak tefek eı;ıya.- tefikler Şamın kapılanna da-

Bu vaziyetin karakteristik 
v.asfı 'udur~ 

1 - Almanya büyük bir lllla 
~·e il<inal üssü. 

cum için bu meydanlardan biri- 1 - Iraka yardım mesele- ki en eşsiz kasidelerini yazıyor
ne yığınak yapıilr ve taarrw: sinde olduğu gibi Almanlar Su. du. Türk tekniği ve san'atı el 
yapıldıktan sonra aksülamelden rlye meydanlarına tayyare ve ele en yüksek n1erhalelere -
korunmak için tekrar dağıl - tayyare ile kıt'a nakledebilirler. sıl olınwı bulunuyordu. 
mak mümkün olur. ı nı ljimdi gideı·, birlikte buraya yandılar; Amiral (Darlan) ise, 1 

ta!Jlnz. Sonra ben >lma.dığım rütbe, nişan -dağıtmakla IMŞ-• 
zamanlar emirber daima evde gul. 

2 - İşgal altındaki meml&
ketlerle mütt«ik arazi kendi
sini çevirmiş birkaç ııeri hare
ket ve manevra. üsleri. 

2 - Girid ve şimal Afrika Bu itibarla bugünkü ~ 
Dağılma ve giı:lenmeleri bu Suriyeye nisheten uzaktır. Av dern san'atın bir ııahlkaın a.ı. 

suretle temin edilmi~ ve yuka- ve pike bombardıman tayyare- dedilen operanın bizde muvaf
ndaki duruma girmiş hava kuv !eri nakletmek müşkül ve belki fakıyetle temsil edilmiş olması, 
Yetlerini meydanlarında yaka- de müınkünslizdür. Sonra Girid Türk 81Ul'atının çok mühim lıir 
laınak ve ezmek kolay halledilir hen~ ikmal üssü haline gel - merhale katetmiş olduğuna de
bir mesele değildir. meıni§tir. Şimali Afrikadan na- !alet eder . , __ 

ll lar. Birsey bulamasınlar. 
' aba Bo ·. edi '<ıı rıs cevap verm . 

kalsın. Akşamları da eve er- Ne diyelim, (Şam l dilştüğ1l 
gün de, inşallah, mareıı:ıIJ.ık 

ken dönerim. Ben yanında bu- asaı;ını gönderir. 
lunduğum zamanlar, şeybın bi-

~ 
1
'f Çıkıp gitmek üzere ale -

lep · apasın yanından aynldı. 
le yanına ııokulm;'.\ja c~et e-- ı.., 
demez. İki iiç gün aonra lııe ar
tık onlardan çok uzakta olaca
ğız. 

Şu eon müşahededen bile hi
ı.im sevdiğimiz, hürmet ettiği
miz, vatanııeverlik hislerinin 
çlirüınilş olmasına asla. bili 
inanamadığınuz Fransanın nasıl 
olup da on beş gün içinde çökü
verdiğini izah eder. 

3 - Kıt'a aşın hareket ya
pan ordu emrinde V*'Ya denizler 
içinde hava üsleri. 

Esasen kuvvetli olan Alınan 
havacılığı yukarıdaki ü~ halden 
faydalanmakta ve fakat çok da
ğınık olmakla da kesafeti aml
maktadır. Filhakika harp sahne 
!erinden uzak mahallerde hava 
taarruzlarından oldukça masun 
mahallerde he.va okulları yerine 
geçen talim ve terbiye meydan
lıu-ı tesisine imkan bulunmak
tadır. Mihverin bu nava kuru
luswıu şu ıouretle ikiye ayıra

Yalnız bu uzak \'e dağınık kil buraları zayıflatır ve tekrar M'll 
Uslerin ikmal ve idaresi lriiçtür. j fkmali mevzuu bahis olur. ı İ şefin Türk san-

.\- ·-·--··· 
r:,,v~ııa doğruca eve dönmüştü. 
t~0 et kendiRini mera k\a bek

Karada olduğu gibi havada da 3 - Suriye, Giride ben?.e -
veya müttehiden tek cepheli mez. Gerçi burada FransnJar atkarlarına iltifatları 
harp usulü bundan d1lhi ileri vardır ve belki bir kısmı Al-
geliyor. manlarla i!'birliği yapmağa ta- ~Ik opera temsilini şeret-'du: 

...... 'N 
~ıı. eı·ede kaldın? diye sor -

- Anna kiiçük bir çocuk gibi 
Cevdete sokuluyor. bu sözleri 
büyük bir memnuniyet ve lı u
zurla dinliyordu: 

tılgiltere imparatorluğu: fn. raftardır. Fakat İngilizler mem J lendi ren Cüınhurreisimi.ı, 
gillz adaları burada bulunan a- leketin bir kısmını işgal etme- temsilden sonra Türk S&ll'at
na. meydanlar ve hareket ii.sleri den bile mahalli halkın böyle karlarını tebrik etmişler ve- keıı
havacılık ba.kımınclan nisbeten bir hareketi nasıl karsılayacak dilerine ~u kıymetli direlrtifı 
mahdut bir saha t-kil eder., , lan bellı' degı" ·ıdı·r 

~.,.~~ dab:ı. verdiğin kağıdı a
~ tıı. 

llıb ~'.e_ diyerek cebinden çıkar
~ b agıdı An naya uz:ıttı. An

•nu Ytrtarken devam etti: 

- Bana inan ki Cevdet, ben 
ölümden korkmuyorum. Beni 

Harbi o bizim bildiğimiz 
Fransa kaybetmedi, ümitsiz bir 
cidalle meşgul bir kumandana 
tayyare, mühimmat ve muka
vemet emri göndereceği yenle 
sırmalı apuletler armağan e
den devletliler düsmana zorla 

-~ · vermişlerdir: 
Müdafaası gündüz kolaydır. { - lngilizler Filistin ve Irak 

• ürküten l!CY kendi hayatınıı 00. 
ğil, seni kaybetmektir. Çünkü 
ben öliiııoe seni ~en elim
den ka.çtrlll1' olacağım. 

Gece taaruzlarından • kaçınmak tan buraya yakındırlar ve av "Görüyorum ki, çok çalıı;mış-
münıkiin olmaz. Bunlardan h •• _ h' · nl ıe1ı · edi sınız. Muvaffak oldunuz, !.ebru: . :İizüıı pek asık.. Galiba. 

~n müsaadeyi vermediler. 

biliriz . 
1 - İngiltere imparatorluğu 

na karşı mücadele i~in kullanı

.,...,..- ımayeaı 0 arın ın r. ederim. Si!ıden bu muvaffaln 
ka. Cebelütta.nk-Ma.lta - Kıbns- Şu dört hale göre Alınanların 

li:vet, vermediler! · ı 
kazandırdılar. · Mısır - Habe;dstan - Filistin • Suriye işine müdahale etmeme-1 yetin daha büyükleriıtl belcle-

Jrak. !erinin sebebini anlıyabiliriz. riz. Biz sabırlıyız. Sizin de sabı 
t.liçin? 

~~ ŞuPhe ediyorlar. Aramızda 
..._ <>Şeyleri biliyorlar. 

- Yine çocukça ııeyter dü
ı;ünmeğe ba~ladın. Haydi ev
vela bizim eve tafınalım. Sonra 
sana keman çalacağım. 

Bereket ver.ün ki harbin 
kanlı facialan· arasında ara sı
ra dlıdaklarda hafif bir tebeır 
eüm yaratan böyle acaiplik:Iere 
de r&Stlanıyor. 

Bunlar İngiltereden başka A· Jn.gıltere adalan ve .Atlantik: ve aşkla ça.lışmaıın:ı isteriz. .Bı. 
vustralya _ Kanada ve .daha Yakın prl<a doğru U..ma!u büyük san'ata bir inkılap hım: · 

lanlar. 
2 - Mücadeleye deste-it olan

"ahi mı· • ' ı ...... \ . ' 
-... ı·faaJeı;ef böyle. ~ A. C. S.ARAÇOÖLtl 

lıır. 

Mücadelede kullanılanlar Nor 
veç, Danimarka, Hollanda, Bel- 1 
çika, Frawsa ve nihayet bıın -

kuvvetli olarak Amerika tara.tın kuvvetli sedlerle karşılaşınca lesi içinde başlamış bulunuyu
dan beslenmektedirler. Bu du· başka bir istikametten tekrar ruz. Bu gan'at, ııan'atlann e· 
rwnda. 6a şöyle bir neticeye va· bu sedlere çarpmakta mana yükseğidir. Bu san'atı ileri g:J-

1 ak dı türecek sizlersiniz, Israrla, bı1' . 
(°"rka&ı vır) 

\~ıır :tkat bunu na~ıı anlıya - • 
n m ta r. (Sonu Nyfı 6 oUtun 3 te) madan ,inkılap ve san'a.t aşkiyl 

çalışacaksınız. Ve b<:hemeh. 
muvaffak olacaksınız. Ümidı 
ıniz sizlerdedir. H~pinizi tela·· 
tebrik ederim . ., 

' 1 ı. • ' 
ı~ıer• 

:ııı.~?r~ına benim <le aklım 1 Mayn tarlaları •• • sekiz aylık harpte harcamış -

lı:ı-, bi~· Ya he~yi jğrenmiş.. - Top müdafaasından başka bil' D u N YA H A R B 1 ~~eF~=~;.:ı~l~~~a 1720 

,. Yorlar; yahut da tahmin de mavn tarallan var, Harp 6 pusluk obüsler i•in vazi-
1ne .. " ' , Söylüyorlar. başladıgı zaman Çanak.kalenin yet daha dikkate şayandı. 

~l Şu ?al~. vaziyet bir hayli dar noktalarında beş sıra mayn Harp llıin edildiği zaman nak-
1 ,,.: ~ımi gördüğünü ı;orabi- hattı tesis edilmişti. Bunlann • • liye 322.000 obüse sahipti. Mu 
'"'Yıııı, heT'Si l!h mayndan ibaretti. 1- 1 , y E N f 5 A B A H ) iN B 0 y 0 K S j y A 5 f T E F R j A 5 1 l hasamat başladığından beri ' n· . kinciteşrinden taarruzun baş.- ' 13.000 ta,nesi sarfedilmiş iken 

-... 'Z?.at Y anefi. ladığı uıma.na. kadar Ke!ez mm • • ayda 41.000 teslim OOiyorduk. 
%n Ya~efi ha? Demek onun takasında. dört diğer mayn 

1 
d K Binaenaleyh bizim Çanakka-

~ugu yeri biliyordun? 1 ~a;~:~e~~ı~;"':U~~r~~ ç a na ~ ke e e : a ra rs 1 z l ı k d~edı.uliekrises~l~~y·:ınherillun_ı~t miınsa. urdte!~i:seditı .. ~~ 
<l•n ayır .. Gittiğim yere tesa· cut bulunuyordu. Çünkü 26 şu- ::.,,_ 

0 
da gelmişti. bntta, yani tam dıs müdafaa •• •• d h • t 1 Bız Çanakkalede 18 Mart 

'~. ~:.v~~ :::i::~::v;:y::: ::;~a?a~~ :=~d~ y uzun en ez 1 m e er r~~:9 ~l~j!~~$ 
~ \> .. Utun rezilliklerini yüzü· Bu mayn hatlar~ ~ mayn- manzara teşkil ediyorlar-Oı . Fa- y · n gittikçe artan bu topların mıştık. 
ı. •rQu dan J!Ck az maynı ıhtıv.a etmek kat bunların herbiri ayrı ayrı __ a Zan " -- Çanakkalede muhafazasına. lü- Nisan ayı uırfında hiç dü-
r~a ın. O da kendisini mü te ıdı. Bunları~ h~psı "n~c~,, kıymeti haiz değildi. Bir tane-r " l zum görmemışler, Nisan 1915 şünmeden, tereddüt etmeden 

\J~lltııelınck için senjn metreslıı . mavnları, yanı bır gemırun sinin sukutu diğerlerinin de v ç .. rç · ı den itibaren bunlan Çana.kka- ÜÇ, dört defa fazla ateş edebi->· a:u söyledi. O anda üze. çarnmasile infil8.k edecek ma~ harabisini intaç edebilirdi. • O 1 leden alıp orduya nakletıneğe lirdik. Ateş etmek hususunda 
{~ii lmamak için çok büyill< !ardı. B~r tek. dip ı:ıaynı, y~nı Türklerin mühimmatı başlamışlardır. Çünkü Çanak- bir tahdit fikri yalnız topla-
~ hılla.rfetmek mecbllriyetin- 1 sahıle bır tel ıle bag!ı olup cıva- 144 kale artık denizden bir hücu- rın aşınması endişesıudcu ııe-
~1. • dıın 1 - rından bir vapur geçerken e- lstihkiimlarf iloya mujsave- ma maruz değildi ve iki sa- ri gelebilirdi. 
) llııya · kimizden biri sag lektrik!e infil8.k eden bir tek met edeını·yorlardı. Bunlar va- şılıyor. Bütün 6 puıduk otuz hildeki müteharrik müdafaa Eğer bahri taarruz hiç 
11 caktık. ·Fakat muhay kt J ·k b- t · · T" ki · · d "aact mayn yo u. nmadanın üstünden aşırma ı i oo us opu ıçın ur erın silii.lılan mühim miktarda aza urma.dan de\•a.m etseydi Türk 

<ııu •<ta etimiz beni düşündüğü- Dış istihkamıann sukutun - endaht ile yaralanabilir; boğa- elinde ancak 3706 mermi var- lıyordu. ağır topçusunun mühimmatı 
, ., dan menetti. • • dan sonra filomuza karşı du- zın ,·çın· den ve mayn tarlaları- dı. 6 pusluk toplarla obüsler 1. .1. h. yoksulluğunu hissettirmekte 

'" ··d r te k · ı ·t bilh ngı ız mü ımmatı ·kıni , ! avaııı Anna ! ı ran mu a aa ş ı a ı , as- ıuu ortasından bir ateşle ıskat mühimmatlarının yarısını sar- • _ gecı ·yeceğine şüphe kalma-
~le h sa 18 maıt hücumunun ertesi olunabilirlerdi ve nihayet filo fetınişlerdi. Bir Türk topçu ta- mıştır. Bu suretle bir kere de 

'~ ''I qı~i bu kadar. Bana günü şu halde idi . b burunun kumandanı -ki en Btına mukabil bizim filomu- istihkamlar mühimmatlarını 
~ 1 araıc bu a'·""-ıa kadar i- •·tihkfunlar, mu"telıam·k O· ile yapacakları bir harpte un- k. ı zun mühimmat '·aziyeti ne 

>.. ~tct·ı ......,.., ı;; •·-ın mühi' ·mmatı da tükencbi- mühim istih am ar grupuna. d 2 idareli kullanmak, tasarruf 
"~ ı er l'" b "dd b .. ı r may ta.ıl".. k ...,. k d ed' d ı··· i i? 3 Martta bahriye mü -1 • ı~"- . •.ger u mu et us c • n , ;uı..rına. u- lirdi. Türklerin sahip ol<luklan uman a ıyor u- ven ıgı etmek mecburiyetinde kala-
~ "" Be . manda eden, onıarı hıınave e- malfunatta bu rakamların da- himmatına ait bir rnpor iste- ki h 
~ nı öldürmiyccek o b ta 1 b d mühimmatın miktarı da esaslı miştim. Aldığım cevapların ca ar, arp gemılerimiz mayn 

•
0
kanun harici ilin edile- den a · ri'.ıa adr .ve ır c mayn bir ehemmiyeti ha.izdi. Çanak- ha. zayıf olduğunu bildirmek- 'ht· t ··h· tarlaları kenarına kadar iler

tarlaları. ıı ort iımıl, biribi- kalecin en mühim mütlafaa ledir: 14 pusluk topların her ı ıya mu ımmatımızın harp liyebilecekler ,.e oradan bu 
iti >:aman onlar beni öl- rine kumanda edemiyor, bın- biri için ancak 36 obüs kal- başladığı zamandakinin ayni maynleri müdafaa erlen batar-

ı '!!'. bı'rıru· · muhafaza edi"<•r ·c bi- sililhlan şunlardı: ı olduğunu anladım. Miktan lie L· J be k b 1 mış, 9.4 pusluk top ar için ise yalara karşı kısa mesafeden ' "'ınOA ""nı·n kılına do- rihırile <>'ayet sıkı bir surette 14 pusluk ş top i un ar- ~. tane kalmıştır. ek"ilmemiş, bil8.kis süratle te k 
~ ~ dan .,_, · 18 art b h b' t k -"" a şe mu l"'"r olacaklardı. <\ ~- • isbirliğı vapıvordu. ı.usı m sa a ı ır e artmaya başlamıştı. Harbin ""' 

b ~tıa 1 ' Mayn tarlaları bı'ıi{azın med- lop ateşile imha aedilmişti. 9.4 Bu iyi kötü modern mühim- başında gayet mühim sipariş- Böylece muhafaza altına alı-
~· at <endisini Cevdetin boy halini kapıyor ve filoyu kendi • usluk 14 top, 6 pusluk sekiz matın yanında mühim miktar !er verilmişti! nan mayn tarayıcılar faaliyete 
ı. tı vn · taoJ' t 8 ı k 18 da eski obüsler de vardı. Fa- geçebilecekler, muhafızları ha "~ ·t ~ gerilen sinirlerini hudutlarından dısarıda bulun- sen a...,ş ı op, pus u o- Heme nhemen her ,.,.,.pta 

~ ın k b" 6 ı k t ·k· b" t kat bunların tesiri ehemmi- '" rekcte geçmeden evvel mayn-•··ı. c için hıekıra hı•kı- dııru,·ordu. Bataryalar. mayn- us, pusu 0 uz 1 1 0 us 0 - avlık mermi imali o tarihten 
r '.-. • ' ' J - yetsizdi 0 ler taranmış olacaktı. Bir ke-'"Uga 1 "' d !arın taranmasına mani oluyor pu. 

1918 
· "t k . d ltabaren ayda, büt',·ın harp ı V·let ıa,;,a 1• h · H N · are esın en so r e de mayn tarlaları temizlen-

L1· b· . d y• f k istihkamlar batarvaları ımaye Türk arbiyc C?.aretinın ·r·· 
11 

mııç kkai·d - b .. nükr.a zarfındaki sarfiyatımıza nıua- d' . . t'hk" • ""~"t· . .ın a nnt e ar- ana .. " ı mı; ıs ı anıların ne kuv-" h · . ._ ın cdıyor ve uzun menzilli topla- kuyudatına ?,öre 18 Martta ur< er, · .. uy dildi. 1914 Ağustosuncla filo 
~' 1 iı;g~ltj ıı!l~ol~ d.erecc arttığı- rına davanarak harp e-eınileri- 11 pusluk toplar için 271 obüs tboıı.ıka:ıntaarrın 18 Makrtf taatrrudrn gi- 12 pusluk 56.ÔOO oblise malik- vetler, ne de iyi teşekküllü ol-
1, <ı~Qu c a a Ka!lundelende ni ur.akta tutuyoriarclı. Niha- kalmıştır. Halbuki Türk ku- '.kıtı d n,z1 ~ ı atye ch.ecek ti. Bunun 3480 tanesi sekiz ay mayan topçusu kendisine kar-

eç;,.,'._ a:ılaşılan bu hami e- yet müteharrik obiHerc gelin- mandam Cevad Paşa bunların mı. ar ": mu umma a •a ıp cıl harp içinde harcanmıştı l!'a.b- şı şiddetli bir ate~ açan filo-
r ,;"ıa·~k içın en büyük fe- ce bunlar da harp gemilerini 244 ten ibaret olduğunu yaz- dugunu ıddıa etmışlerdır. Sa- rikalar bu mil· ta t - nun gcçlI!e~ine mani olamaya -
. ı. ~·apnıay hazır bu- haı·eket halinde bul~runıwa YC maktadır. 6 pusluk 11 top için bit veya rrüt.char, ik olan ve imale ba«lamışla;.°ı:~:U:::~ c.aktı. Muhımmat yoksulluğu, 

C.tihknmlann yakınımla dolaş- 66~. 6 pusluk seri ntc,Ji top arlctleri 70 c baliğ olan diğer ta!'! auda 3700 t:ru'ıev,· varmış- ya?ut tasarnıfu Çanakkale 
Ac~ba bı rnel':m l rd n • 371 · k im 8 1 1 ı h b. • • ınüdafaasıııın en mühim a"mı·-ına' :ı nccbur e< iyo u. ou ıc n • mermı a ı"tır. p arın iee < a a uzun ıı· nu- t r. D pusluk 31.000 lJbüs 1914 

"• srnmlşli .. ' Han~i dört m cır v ı 1 ·ı nrn- pusluk l'l obüs ~opu içl-ı tak- wcmetc mukteuır ol akla- A"'-'lıt•Y.mnda elimizde bulunu- Lni ortaclan kn dırıyorc' ~. Yal 
t • • t bı b 720 J ı' • ı ·· ı-- ı ... F' ı t .,.. '"ı: burada bir ual v ~ı.l ola-u ü r 1 ~ ada da hare ·et ~ ı:- u;, r rı en nıernn GLo.ıııp an ;ı.- .nı soy u or a.. • a ıa sayıla· "_ordu. Bunun 1228 b'I 

• ı r. ( ;1r/·~sı a ı 
• r a lesi meVLUt ol- , ............. ......__,..._,..._.. 
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Genç san'atkarlara 

düşen vaz'f? 

imdi genç san'atki.r1: 
._ ra düşen vazife, Milli Ş.. 

fin iltüatlarına. layık oldukfo• 
nı isbat etmek için daha i<;deı 

daha gönülden çalışmaİan " 
daha mükemmel eserler me.ıı 
dana getirmeleridir. Biz, ger: 
san'atkiirlarımızın bu vazife; 
de başaracaklarına eminiz. 

MlJilAD SERTOGLU 

Milli Şef 
At yarı~larında 
hazır bulundular 

Ankara, lfi (Telefonla) -
Bugün Ankaı·a ilkbahar koM 

!arının altıncısı Hipodromda y 
pılmıştır. Bugünkü prograru 
hususiyetleri.ndcn biri koşu ad. 
din'n 7 olması, diğeri ise mühiı 
ikramiyeli kliisik koşuların me\ 
cut olmasıdır. 

Bunlar arasında bilhassa Gı 
zi koşusu olarak yapılan yan 
en ziyade alakayı çekmfr,tlr. B 
koşunun ikramiyesinin 5000 lir 
olması gerek at sahiplerini, g< 
rck meraklıları heyecandan hı 
cana süriiklemL~tir-

Gazi koşusunda Ankaradal 
atlar arasınJa bu senenin f 
vorisi Salih Temelin SübHka 
isimli al• birinciUği rak;pleriıı 

bırak~amıştır .. Yanşlan tak 
etmek üzere Hipodroma tcşn 
etmiş olan Milli Şef İnönü G 
1.i ko usunu k1zanan atın sah 
tini ' ·1 ul cdercl kendi. i.ni tct 
ri < e<m·§I~r<lır. 

:Mılli Şcfınıiz, ge:-clı: teşrif 
le~ ve ger k avde 'etin 
1 ı ı dold~raı\ ha 
tar .ıbdın coşkun tuıhilr: ti 
a.lkı:;.' n r . 

• 



[ 
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• 
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Karag,öz Ali, Sultan Azizin 
son devir baş pehlivanlarının 

en ilerilerindendir. Sultan Azi
.zin baş pehlivanlarından idi. 

Karagöz lakabını ona Sultan 
Aziz \ ermışti. Sultan Aziz, o
nım bir gün güre§ini beyrelti. 
Makarnacı ile güreJ!Ilişlerdi. 

Makarnacı, beş saat gürCl!tiği · 
halde bir türlü Karagözü mey-ı 
damlan ~karamamıstı. Huzur 
güreşi yapıyorlardı. 

Makarnacı, yüz kırk okkalık 
gövdcsıle yetmiş, y~tmiş beş 

okkalık Karagözü bir türlü ça
lımına getirip yenememişti. Yı 
lan gibi olan bu pehlivan tam 
beş buçuk saat sular kararınca 
ya kadar Makarnacı Hüı;eyine 
hem dayanmış ve hem de onu 
müşkül vaziyetlere düsürmüş

tii. Hatta, nz kalsın Ja. yeni:! -
ce!.."ti. 

İşte, bu, güreşten ııonra ul
tan Aziz, Aliyi yanın.ı çağıra

rak ve sırtını okşadıktan sonra: 
- Ali, ..enin Likabcıı Kara

göz koydum~ 
Dedi. 
Bundan sonra, Ali, Karagöz 

Ali diye anıldı. Kara ka~lı, ka· 
ra gözlü bir adaıııdı. 

• • • 
Yağlanmalar bitmişti. F..ııler 

tutulacaktı. Deli R:ı.fızcn gozü 
Yürük Ali de idi. Hoa Cazgır 
da Deli Hafızı, Yürük Aliden 
bir gömlek a,nğı bulduğu için 
ona eş verebilecekti. Çünkü bu 

1 

ı;udetle r;i.ireşi denk düııürınek l 
ve başa kale.cakhtrı dııha ko
.lıaylıkla seçmek mümkün ola -
caktı. 

Cazgırın Deli Hafızı oir göm 
lek a~ğı alması tabii idı. Çün
kü Deli Hafız Yürük :Aliye ev
velce mağlfıptu. 

EŞier tutuldu. Deli Hafız, 

Yürük Ailye düştü. Zaten, Ha
fız da böyle istiyordu. nk hızla 
Yürükle tutu•mak kenditıi için 
de bir avantajdı. 

Küçük :tbralıim, ~kın biri 
halde idi. 'Fakat wıtaııına karşı 
f.asla itimadı olduğu için galip 
geleceğine emindi. 

Li.kin Yürük Alinin çalımı, 
durufu, hal ve etvan kiiı;ilk İb
nohimi korklltuyordu. İbralııim, 
~çük olmakla -beraber Alide 
bir şeyler eezmişti. Bu pehli-ı 
vanı sarpça görüyordu. Aliyi 
okkasız ve hafif görmekle be
raber her nedense 1brahimin 
yüreğinde bir sızı hasıl olmuıı
tu. 

rahim, kendi köylülerinin 
yanında büzülmüş olduğu halde 

• oturmu.ıu. Gözlerini meydana 
dikmi~ti. 

Ustası güzel baş pehlivan 
peşrevi yapıyordu. İbrahim, 
Yürük Alinin peşrevine de göz I 
atmıştı. 

Ali bir cepliuı ~eviltliğile bir 
yandan bir yana sıçrayıp döne
rek öyle güzel ve tetik peşrev 
yapıyordu ki, insanın onu tak
dir etmem~'Si imkanı yoktu. 

Küçül< İbrahim de Yürük Ali
nin peşrevini takdir etmekte 
gecikmedi. O anda ytlregıne 

bir ağrı girdiğini hissetti. Ken
di kendine düşiinüyordu: 

- Bu herif pehlivan! .. 

- Allah vere de bu eefer de 
~ıstayı yenmese! .. 

İbrahim yanında bulunan 
usta ve ihtiyar pehlivanlar • 

• 
....................... _.ma1.-..... 1s 

- Olacaksın be:' .. Senin ça-ı 
!ımın da ona benziyor .. 

- Amma yaptın ust:ı ?. 
- inşallah sağ kalırsam 

seni öyle göreceğim ... 
- Usta, ben de >eyle mey- 1 

danda güreşeceğim ha 1 •• 

- Muhakkak.. Sen iyi bir 
pehlivan olacaksın?. 

- Ne kadar sonra? .. 
- Eh! Sekiz on sene ıster İb-

ram! .. 
- Çok be usta! .. 
- Oğlum. İnsan yirmi beşin-

den sonra pehlivan olur .. Dur 
bakalım ... 

- Usta, benim usta ne ya
pacak ·dersin bugün? .. 

- Orasını Allah hili~. Fakat 
Al; tehlikelidir ... -

- Küçük sen nasıl ~.örüyor-
·un bakalım?. 

- Hiç! .. 
- Hiç deme! Düşündüğünü 

wyle!. 
- Ne söyliyeyim usta? .. 
- Kimse yok burada.. Ben 

de kimseye söylemem. Söyle 
bakalım nasıl görüyorsım? 1 

- lyice tutuşgunlar ondan 
sonra söylerim usta!.. 1 

- Aferin sana!.. Bir kere 
tuqısunlar bakalım ha! .. 

- Evet!. Fakat sen nasıl gö
rüyorsun usta?. 

- &nim kanan.tim, Deli Ha
fız Yürük Aliyi meydandan çı
karamaz .. 1 ·~ 

- Ne diyorsun usta?,, .-'. 
- Öyle ... Meğ r ki, müdıı.faa 

göreşi yapıp güreş berabere 
kala. • 

Dedi. ·t- 'I • '- ;'- l • 
İki pehlivan kapı~mı2tı. Deli 

Hafız, çok canlı ve hamleli gü
reşiyordu. 

Deli Hafız, kolunu kurtara
rak doğruldu. Ters dönüp bir 1 
kol baskısile ayağa kalkmak 
istedi. Lakin, az kalsın Alinin j 
bir ters gırtlak manevrasile a
çık düşüp yeniliyordu. 

Alttaki mücadele ~ok sürdü., 
Deli Hafız bir türlü hasmının 
altından kalkamıyordu. üste de 
birçok tehlikeler atl.ıtınıştı. 

Küçük İbrahim gözlerini mey 
dana dikmiş ustasuıın halinı 

ı;;eyrediyordu. Ustası hiçbir o-I 
yunu eksik yapmıyordu. Fak:rt 
Alinin tutuşları, mukabil hare- ! 
ketleri daha kuvvetli ve atikti. \ 

Nihayet bir alay mücadele -
den sonra her nasılsa bir tek 
paça kapışile Deli Hafız doğ
rulabildi. 

İki pehlivan ayakta ense eıı
ııeye gelmişlerdi. Fakat, Hafı -i 
zın üzüldüğü ve ezi!cliği mu -
hakkaktı. nk güreşe girdiği gi
bi hamlesi yoktu. Biraz çekın
genlik vardı halinde ... 

Sebebi de ilk hamlede Yü
rUk Ali, Hafıza daha. 
gelmişti. 

baskın j 

Flafız vaziyetin ~"hametini 
1 

anlayınca hamlelerini g~ri aldı. 
Gür8§i müdafaaya dökmeğe ka-ı 
ı:ar verdi. Başka da çare yok
tu. 

Küçük lbrahimin heyecan -
dan kalbi dı,arı ftrlıyacaktı. 

Usta.sının hali berbattı. Elinden 1 

gelse meydana çıkıp Yürük A
liyi kendisi tutacaktı. O derece 1 
lur&lıınmıştı. ' "' 

Küçült İbrahimin · bu halini 
gören, ve Deli Hafızın tutumu-' 
nu ela bir usta göz.ile seyreden 
Mustafa pehlivan İbrahime' 
dönerek: 

- İbram ne oluyoraun öyle?. 
- Hiç usta! .. 
- Hele, hele... Olduğun yer-

de duramıyorsun ? • , ~ ı : l 
' ' - ... 

Yürük, Deli Hafızın birkaç 
hamlesini kolaylıklıL -defetmek
le beraber mukabil oyunlarla 

bozd 
' .. _ ... 

da u. - Rengin u~mwı be~. 
Oyunun beşinci dakikasında ,:;. • 

Yürük Alinin basınını toparla- - Ustanın halini görd(in \ 
yıp sürdüğü görüldü. Ve Bir ıaü?.. -
an içinde derleyip toparlayıp - - .,,.. ....-,.. '-- \ 
he-mı bir hamam bohçası gi
bi altına aldı. 

Yürük, Hafızı çok kolaylıkla 
b&stınDJ4tl. Hafız .ıta ~r 
~z y eıı bir ot kopara . 
rak difleri arıuıuM. '1kışt.ırdı. 

Hiddetlencliği &şik&rdı. Fena 
halde kızmıştı. Yürüğü yine 
fazla görmüştü. Nasıl olup ba
rınamamıştı ka"ısında ?. 

Yürük hasmını altına alır 

almaz iç kazık •in.ze alarak 
askıya c;ekmeğe başladı. 

Hafız, hasmının bu tehlikeli 
oyunundan kurtulmak için der
hal harekete geçti. Şira:r.eyi sök 
tü. Fakat Alinin bir di iç ka
zıkta idi. 

Ali tekrar ,irazeyi doldurdu. 
Hafız yine şirazeyi söktü. Bu 
suretle mücadele müthi.şleşti. 

Nihayet, Hafız kazığı da bu· 
dayarak tehlikeden tamamen 
kurtuldu. Fakat Ali bırakmadı ı 
bu sefer de hasmını annnala -
dı. Kol kapıp bastı. 1 

Bu harcketleı· birib·rini t:i
kip j'dıyordu. Ali Hafızı kolay . 
!ıkla ters döndürıneğe çalışı -
yordu. 

- A be kızan! Dilin mi tu-' 
tuldu .söylesene be? .. 

- Ne söyliyeyim 11sta ?. 
- Hani tutuştuktan sonra 

söyliyecektin?. 
~ Ortada işte!. 
- Evet ortada aaına, nasıl' 

görüyonun ?. 
- Vallah usta, Ali bugün da

ha üstün güreşiyor .. 

- Aferin sıma İbram usta 
be? .. 

- Avaba neden usta?, 
- Hafız, idmanı fazla ka

çırmış .. 
- Amma yaptın usta? .. Faz

la idman yapmak zarar mı?. 
- Elbette kızan be! Fazla 

yemek de zanırdır be! .. 

- Fazla idmandan mı bu 1 
~di?. 1 

- Öyle ... Kesiklik geldi Ha-
fı:ııa ! .. 1 l 

- Çok fena!. ... 
- Yenecek Ali onu .. •. " 
- Sus usta be!. 
- Ulan şen nasıl görüyor 

ın.ın?. 

- Ben de fena görüyonını .. 

(Arkası var) 

Mavi sathında fıkırdaşan su· ,= HİKAYE 

. -. ' .. -. . ' 
~-

Bir hezimetin 
tari llÇesi 

(Ba:ı tarafı 1 inci sayfada) 
nuyorlardı. Alman merKezi ise 
(Montbard) ı aşamaıru· tı. 

Ayni günde sabahın saat o
nunda, Almanlar (Clame<:y) i 
işgal ederek şiddetli bir ileri 
hareketi ile (Cl.artite) istika· 
metinde terakkiler kaydettiler. 
Ööle üzeri (Avallon) ve (Mont
bard) zaptedildi. Nihayet sol -
da Almanlar (Saöne) nehrini 
(Auxonne) noktasından geçme· 
ğe muvaffak olarak evvela 
( Gray) ı ve akşam iizcri do 
(Besançon)u ele geçirdiler. 

Yine 16 Hazira:ı günü şimal· 
de Alınanlar (Dijon) !"trafında 
vücude getirıneğe başladıkları 
çcnbcri gittikçe daraltıyorlardı, 
Almanlar kıt'aları (Diion) da 
nihayet bulan ne kadar ·yol var· 1 
sa. hepsinden akın akın 5ehro) 
y'lklaşıyorlardı. 

Stbri müdafaa eden bır avuç 
Fr~nsız askeri düşmanın bu ke 

1 

sif ileri hareketini durduramaz· 
.lı. Llıkin şehirdeki hava dafi 
tonların şiddetli faaliyeti ve 
miidafilerin düşmana kahra· 
m~nca karşı koyarak dört beş 
alman zırhlı arabasını parçala· 
ması dü.5mana şehirde büyük 
bir kuvvet bulunduğu zehabını 
\•ermişti. Şehri müdafaa eden 1 
kuvvetlerin mensup bulunduğu 
8 inci mıntaka komutanı Gene· ı 
ral (Pagezy) şehirdeki garni -
zonım (Chalon) e. nakli için ted
birler almakla meşgul bulunur· 1 

ken iki Alman mükaleme me- 1 
munı gelerek beyhude yere kan 
dökülmesine ve şehrin ihtiva 
ettiği san'at eserlerinin tahribi·ı 
ne meydan verilmemesi için 
(Dijon) un teslim olmasını talep 

1 
ettiler. 

Fransız Generali Alman mü· 
kaleme memurlarının IW!hrin be
lediye diresinde kabul etti ve 
bir saat süren müa&kerelerden j 
eonra tecılim keyfiyetinin bahis 
mevzuu olamıyaca~nı IAkin 
(Dijon) un açık 9ehir ilAn edil
mesini amirlerinden istifsarı 
için General (Pagezy) nin, 
hemen mub.&berede bulunacağı 
.kararlaJJbrıldı. Şehil'deki pr- ı 
.niı:onla esl.ib.a ve mühimmatın 
şehirden ne.klioi Almanlar ka- 1 

bul ediyorlardı. \ 
General (Pagezy) .,ebrin ha

riçle muhabere vesaitinden ıııalı 
rum bulunduğunu nazarı dikka· 
te alara.k binbir m~külatla 
(Chalon) a kadar g,iderek Ge- 1 

neral (Georges) la görüaebildi. 
Ve (Dijon) un serbest sehir i
lan edilmesine amirinin- muva
fakatini istihsal etti. Almanlar 
Fransızların kıt'aların ve mal-! 
zemenin nakli için istedikleri 481 
satlik mühlet yerine ancak bir 
kaç saatlik bir milhlet verdiler-' 
se de ricat başlamuı bulunduğnu 
dan bu bir iki saat içinde hem 
kıt'aların, hem de ınalzemenin 
nakline muvakkaiyet elverdi. 1 
Fransızların mütareke . ' 

talebı ' _. 
- Yine 16 Ha.ziran gunu zar
fındadır ki (Bardeaux) da buuhı 
makta olan Fransız kabinesi 
reisi (Reynaud l istifa ediyor ve 
yeni hükfuııeti teşkil .xlen Ma
reı;al (Petain l İspanya sefiri 
:vası tasile düş.mandan mütare-ı 
ke talep ediyordu. 

Artık Fransa harbi tamaınile 
kaybetmis ve boynunu dü nıa
nıııın satİrına teslim eylemişti. 

Bundan sonraki he.rekat düş
ınıın için bir askeri tenezzühten 
başka birşey olmamıştır ve 24 
!Haziranda mütareke imzalan
dığı vakit bir zamanlar yalnız, 
Avnıpanın değil belki dünya- j 
nın en kudretli ve en ehemmi
yetli bir kara devleti olan Fran 
sanın orduları artık tamamile 
inhilal etmiş bulunuyordu. 

SON 
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B şiktaş Fener ha çey ·, Galat8' 
.,,,, ~ . ' 
saray da lstanb Is ru en 1 

Milli küme maçlarına dün 
Fenerbahçe stadında oldukça 
kalabalık bir seyirci kütlesi ö
nünde devam edildi. 

Galatasaray, 1stanbulsponı 
2 - 3 Beşiktaş ta Fenerbahçeyi 
3 - 1 mağlup etti. 
~ ..... 

Maı:Iıuın tafsili>tı -

G tasaray: S - İstıuııbulspor: 2 
nk müsabakayı Galatasaray ,· 

la 1stanbulspor takımları yap
tılar. - ,,,., -

Takımlar: • 

Galatasaray: Osman, 
Faruk, Musa, Enver, 
Salahaddin, Mustafa, 
Eşfak, Mehmet Ali . 

Adnan, 
&!mı, 

Cemil, 

İstanbulspor: Fikret, Rüştü, 
Sefer, Sabri, Tarık, Faruk,' 
1.smet , Kadir, Mükerrem, Sü-ı 
leyman, Fahri. , 

Oyuna Galatasaray bı14ladı . 
Top biraz ortalarda dolaştıktan 1 

sonra 1stanbulspor kalesine 
yerleşmeğe muvaffak olan Sa-: 
rı kırmızı forvetleri Cemilin 
topu geliıi güzel savurmasiyle 1 

elde ettikleri ilk fırııatı heba et
tiler. Hemen biraz sonra da, 
Salahaddin Sarısiyahlı forvet
ler arasından sökerek götür -
düğü topl.a beraber avuta çık
tı. Zamanla oyunun hızlandığı 

görülüyordu. I 
İstanbulsporluların ortadan 

1 
kısa paslarla inkişaf ettirmeğe 

çalıştıkları akıhlar, Galatasa -
ray müdafaasında kolaylıkla ke-

1 

1 siliyor, Sıı.19.lıaıddinle Mustafa 
arasında mekik dokızyarak iler
leyen top Mehmet Aliyi buldu. 

1 
Güzel bir ortaya mükemmel bir 
kafa konduran Mustafa Ga
latasarayın ilk golünü attı. 

Bu sayı sarı siyahlılara hız 

verdi. Sağdan, soldan m tema- 1 

di hücuı:İl!arla beraberliğe u-1 
!aşmak için biltün gayretlerini 
sarfediyorlar .Fakat Galatasa
ray müdafaasının enerjik o
yunu 1stanbu~orluları bir 
türlü gayelerine ulaştırmıyor -, 
du. Nihayet ortalardan topu 
kaparak ilerleyen Kadire, En
verin çelme takmasiyle bir firi
kik kazanan 1stanbulsporlular 

1 
Tarığın sıkı şiitüyle beraber -
!iğe kavuştular. Bu sayı her 
iki takımı da gayretlendirdi . 

Karşılıklı akınlar birbirini 1 

takip etmcğe ba.;ıladı. Fakat 
Galatasaraylıların daha hakim 
oynadıkları görülüyordu. Sık 

sık sarısiyah kalede beliren top J 

Sabri ve seferin enerjik ham
Jel~riyle uzaklaştırılırken Meh
met Ali, Cemilden aldığı pası 

sıkı bir 1)üte tahvil ederek ikinci 
Galatasaray golünü de attı. Bu ı 

sayı ile beraber Galatasaray 
Jılar üstiinlüklerini büsbütün 
arttırdılar. Toplar havadan 
yerden avu~ları boylarken sa
rıkırmızı tazyikinden kurtulına
ğa muvaffak olan 1stanbulspor
lular sağdan inkişaf ettirdikleri 
hücumlariyle Galatasaray kale
sinde belirdiler ve Süleymanın 
hafif bir vunışiyle beraberliğe 1 
ulaştılar. Top oralarda dolaşır- !' 
ken birinci de\Te bu ııekilde 
bitti. ' 

İkinci devrenin mühim bir 
1 

kısmı Galatıasarayın ezici haki- ! 
miyeti altında geçti. 

Sarıkırmızlı forvetler za
ınan zaman hızlarını arttırarak 
lstanbulspor kalesini sıkı bir 
_çember içine almağa muvaffak 
oluyorlarsa de. bir türlü galibi
yet gollerine ulaııaınıyorlardı. 

Mükemmel gol pozisyonlarına 
giren Cemil fırsatları heba e- ı 
diyor. Arasıra Galatasaray taz 
yikinden kurtulabilen 1st:anbul
sporlular ela yaptıkları akınlar -
dan bir netice alamıyorlardı .. 

Nihayet Cemilin geri pasını 
sıkı bir şüte tahvil eden Eşfak 
üçüncü Galatasaray golünü at
tı. Oyunun bundan sonraki 
kısmı Sarı kırmızılıların üstün, 
fakat randımansız ovunlariyle 1 

• 1 
geçtı ve maçı 3 - 2 kazandılar. J 

)k s: 3 - Feııerbahçe: ı ı 
Günün son \'e haftanın en 

mühim kaI"11l•şmasını Beııi.ktaş 
la· Fenerbalı_çe takımları yap
tılar. Maç oldukça heyeennlı ve 1 

çetin bir hava içinde geçti. 

Bfraz sonra da Rebiiııill 
tal.adığı top Ali Rızaııııı -...ı 
siyle avudu boyladı. Feııetr", 
çe hakim .. Fikretin sürerel' 
taladığı top gene siyaJı 
yaz kaleyi karıştırdı. Fa!ıJ1 

yazinin savurduğu top bit 
lü kaleyi tutmadı. 

Hemen biraz sonra o ! 
dan ileri doğru vurulan 
karuıan Beşiktaş kalesiıtde il' 
yazinin çektiği şütle se.l'1 

vertliler galibiyet 
kavuştular. ı 

Bu gol siyah beyaz!ılaf~ 
veri:ii. Sık sık Fener Jı ~ 
inmeğe muvaffak oıuyol' 
Şerefinin Hakkının bir .~~ 
şiltleri Cihadın etinde p-·. 

Fakat Şükrünün o 
topla karışan Fener k 
top ayaktan ayağa dola~ 
sonra Şakir ve sıkı bir şu 
rı Jiıcivert ağlarını buıdıl· 
raberliğe ulaşan Be§iJ<I'• 
gayretlerini bir anda ı.rtll~ 
eliler. Hemen biraz :ıofl 
ortadan siyah beya.zlı f 
rin arasında ilerliyen toP 
kının birkaç Fenerlinin ~cı 
dan süzülmesile san 1: 
kalede tehlikeli oldu. f!'.a . 
geri bir pas alan tbra!ıiJ!l 
~iktaş sayısını da yaP~ 
Ye birinci devre bu ~Jııl 
ti, ~ 

İkinci devrede rüı:glrı ; 
rine alan BeRiktaşlrbrı.ıı ...ı • ·Jıl" 

madan rakip kaleye a ,,i' 
görillüyordu. HakkuıJJI 
duğu şüt Cihadın elinde 

Takm'.ılar: Şükrünün güzel bir ' JI· 
da kale direkleri kurtııf 

Fenerbalıçe: Cihat, Lebib, ! • Jı 
Murad, Ömer, Zeynel, Abidin, Zamanla siyah bc)'9.ı ~ 
Fikret, Naci, Ali Rıza, Ni)lal:i, yetinin arttığı görüliiJ'U·ıeı' 
Rebii. sık Fener kalesinde ııeUı' 

Beşiktaş: ehmet Ali, Hüs- ıiiktaş forvetleri bir ııetıA..ıı 
mazken =;;dan inki-" f "" nü, Yavuz. Rifat, Halil, Hüe.e- - ? 

yin, Şakir, Hırkkı, 1brahim, Şe- Fener akını siyah beya• ~ 
ref , Şükrü. oldukça tehlikeli aıı!M • 

Merhum Şeref için bir Q.ı.ki- Fikret sökerek götüı·diİ~ 
ka sükiıttan sonra Qyuna Be- kısa bir mesafeden ıı.vil 
şiktasın akıoiyle başlan:lı. Fe- !andırdı. • . ,dl 
ner müdafaasında kolaylıkla Tekrar Fener kal(l.>11. ;ı; 
kesilen siyah beyaz akını sarı ren Beı>iktaşblar Şük~ 
lacivertlilerin sağdan inkişaf e-ı taladığı topla mükeınrııe • 
den hücumu takip etti. pozisyonuna. girdiler :e 

•' tl' 
Rüzgarı lehlerine alan Fener- geri pasını sıkı bir ~ıı il'> 

iller, Be.:;iktaoı kalesinden ekııil- 1 eden İbrahim takunııı3 

miyorlar. Fakat siyah beyazlı- golü de kazandırdı. 
!arın enerjik oyunu sarı lacivert Maçın bundan s<!)nrş}~ 
hücumlarını neticeşiz bırakıyor. her iki tarafın da k,,.şı ı 
Hüsnüoiin yerinde müdahaleleri neticesiz akınlari!e f',eı;~ 3 
Yavuzun topu zaman zaman yah beyazlılar sahıı.)' 1 

sökerok çıkardığı görülüyordu. terkettiler. -~"/' 
Oyun çok seri cereyan ediyor. Oijıt• ıi" 
Şükrünün ortaladığı topu Ci- -------

hat, biiyük bir maharetle Be
şiktaş fon·etlerinin arasından 
kaptı. Güreş müsabak81 

. _../ 

. ııll~ 
İstanbul güreş aJU ··rf 

nerck: dalğalar yapıveren Kara Denı- FKUMUN YIL 1 
kişi ben ve - Şen Söz - kollarım-! 
da tuttuğum in8an d6ğil, bir gül 
demeti; kokladım kokladıın ve 
Ciptüm ... 

fından tertip edileli ~ ..ıııf 
sabakaları dün Fatilı " 
Jübünde yapıldı. 

dan Rnzgradlı Mustafaya dii- damlalarını bir anda köpüi<te.-ı il 
- Usta, bu Ali Yaman bir ziıı kustuğu sert rüzgi!rların 

eeye heııziuor.. taşını toprağını sarnrduğu ev'·-========================== Y A 
J .çatlak sırıtkan duruşu. renği ile ·- azan : zm i 

1 
SelAt=I Karanfilleşmış dudaklarında 

tatlılaşan sözü, tebessüm eder • ' 
ken melekleşen siması sülün en· . 
damiyle o kadar güzel, o kadar ı 
güzel ki: bir yüzünde Ay öteki 
yüzünden Güneş doğuyor gibi... 

Çok heyecanlı gc<:<ıl ,ııı 
malardan şu ncticelef Diyince, Mustafa· 1 evden ziyade kocaman bir iske-

- A be küçük ned~n anla- !ete benzer. 
dın' Bütün bir kış yapılan tamira-

- alımuıdan... ta rağmen ne ılamlası kesilebil -
- Yalnız çahmın:lan mı?. miş. ne de kUflü kiremitlerinin 
- Usta, tetik ve güzel çır- fırtına önünde katlanmasının 

pınıyor. önüne ge<;ilebilmişti ... 
- A be kızan! O pehlivan Hafif rii.zg"-rın sıtmalılar gi-

0ğlu pelılivandır.. hi titrettiği ev poyrazın kolla -
- Okka.ııı az değil mi?.. rında bir Kış uzunluğunca be -
Deyince, gülerik: • ._., ~ik gibi sallandı; durdu .. 
- Senin gibi ~te ?.. } , Bile bile tabiatın işkencesine 

katlandım. Bu evden, bu ı!o -
- Yürük Ali gibi olacaksın kaktan uza.kl3fal11azdım. Çün -

ın.aııah!. kil bu sokak bu ev sevdiğim kı-
- Ah. Ben onun yarıaı n- .zı.ıı. yolunun üs!Made buhmııyor-

dar olsam ne isterim uııta!, du. Kışın karlı, ya.ğmurlu günle-

ri sıkıntılı geceleri bitmek, so
kakların yol vermeyen çamurla
n bir türlü kurumak bilemedi. 

nkbahar hangi diyardasın? 

Güneş hanği dağların ardında-

sın! .. 

Elinde bir Okul çantası; ben 
dıı.ireye giderken o Okula gi
der. Ben çalışırken o Okıı.ldan 
dönerdi. 

Potresi: Ablak asık bir çeh -
re, gözler batık, sevimli bir en
dam şeklinde üade edilebilir. 

önoeleri gözlerimi BOkaklard& 
kayboluncaya kadar sürükleyen 
(Şftı Söz) ııonralan gönUlınU de 

almağa başladı. Bu eefcr sürük-/ 
leyerek değil koşturarak, biz ta
nışmağa gönülden başladığımız 

için, konuşmaya ne bir aracı ne 
de bir merasime lüzum görme
dik. 

O kadar çok seviyormuşum ki. 
Onu aüşüniiyor, onu anıyor, bat
ta onu sayılı:layorum. Muhit dar 
ve dedikoducu. Bu kadar sevdi
ğim ona ilk sözü söylemek için 
o kadar güçlük çektim ki... Bü
tün kulaklar bizi di:aliyor, Bii -

tün gözler bize bakıyor gibi 
geldi ... 

Nihay.t eaTal"ll\l.ş \ıeniz, titrek 

bir sesle "ı; ni seviyorum,, diye 1 
bildim. 

Evet benzim, sarı: sesim tit • 1 

rekti. Onu artan bir gönül mu
habbetiyle seviyor ve ret edil· 
ırıekten o derece korkuyordunı 

ki Azraille karşılaşan her insan 
gibi idim ... 

Ret edilmek gönlümü doldu -
ran sevda aleviBde yanmak; ışık 
veren, fışkıran bir hayat kayna
ğının bir anda sönmesi kuruma· 
sı demekti o ... 

Kalın bulutlarla ylizünü pe -
çelem~ bir gemanın koynunda 

kalbleri göğllsleriııi döven iki 

Kötü zihniyetin aramızı açtı. 
ğından beridir sevgilimin gözle· 
rimde gömülmüş hayalile avu
nuyorum. 

Zaten hayalden daha tatlı vo 
avutucu ne vardır ki... Çağlar 
sevgisini gönlümden hatıraları
nı hafızamdan sileceğe benze _ 
miyor. - Ve Şen Söz -ufkuma do 
ğan sfemada batmayacak ve e
bedi parlayacak olan gönlilmün 
tele yıldıZldır .. , / ...._. -- · ' 

• 

tır: 

56 

2 
66 kilo: 
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&ıl"id müdafaa Telgraf, 'Tele 

Resmi Harp 
.. Tebliğleri . nv 

edilebtlirmigdi ? 

t ~~;~~e~~i:i A?1erika harbe/ Milli Şefin ta ir 1 
~Ya kadir motörlü, ma.. bır adım daha 

Akdenizde 
batınlan 
gemiler ~~~:~~yeve yaklaştı ettig~i büyük eser 

'- ..,, tlattbılütil mııhafa.. 
1):0:!1 defi Ve tıı.rd kuvveti. • (Bq tarafı 1 inci .. yfada) 

,;ı, ltidi ,,__,_ rd İn Berlinde yapılan beyanat 
~ llo~~ •nla . a • • hakkında da Sumner Welles şöy <•• 1•""'' 1 lncı llQ'fada) j 
~. r011i.ıı.. . ~bet'l ha • le demiştir· anlamak istmnyenler ve her fır 

t8
1 ~ 1ıııV: ifa. etmişti, ltiııya.ıı _ Amerikalılara, tehdit te- I satta milli an'amı demagoji.sini 

~. onı ••. etlerine baş k:aldırtmı u-...L.> ttiltl ·· ,__ hiP bİ1' te- ileri sürenlerle mtina.kaşa hiç 
;"'llt(y.._..., fıı!erinde de darbeler ~ e en sozn:c • bir vakit ııetieeli olmamıştır. 

1 
~:-·deniz!~ ı:ınniyet,_a- 1 ınr~Ye k~ eşya gö- Eğer bittiln alıştığunız müea •

1 b;"ılu lrParlak ümitler ven • 1 • • seseler için milli an'ane ve ye-

t ~~et.lııe UVVetini, doıuuımanın tllren bir ~a.purun ba~gı nl intıbaklar için bid'at olmak 
ı.:"1'lıı borçlu bulıman adanın hakkında!n teh_dlde dair SUın- 1 mantıkı h&kiın kahnakta de
~~~l'd~un~ Matıabana 1 ner Wellee, Robm Moor'un harp vam etseydi, Ocak ve Nizamı -ı 
~~ Cilı ~er~ k~, mi1· ı mm~dan çok uzakta bu- cedit, medrese ve mektep, fes 
~ ol~ğu ıyı bir dlizen ver· lundugunn ve Amerikan ka,. ve ı,ıaplca, arap ve !Atin harfi, / 

ııı;:_~ u anlaşılmakta~. nwılan tarafından menedilmiı hiil&sa ~k ve garp medeni -
ı.."'111& ;:. havasını eI!lll!Yet 1 buluuan emtiadıın hiç birini ha- yetçiliği aruındalı:i teııkilat, kUl 
1'11ıi 1.Uıd~ §artiyle, mil oohumıadığı gibi Ameri- 1 tür ve şekle a.it k&vg-alara ni
'ıt •ıl'ld ~hili.rdl_._ [ ka tarafllldan kaçak addedilen 1 haşet vermekllğlmiz ve Türk 
ıı;,' ,b17.ıı &fmda. donen m&· hiç bir hamule de taşımadığını ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
,;"IQan C~nninglıam armada. ! ve 1.111barlarındaki malların hiç 
~~~of~~.~ pusularda v&- 1 birinin harp mıntakasmda.ki li-1 Almanlar bile tasdik f'der. Be
.. "'!tı c --.nn ha...a. teh • l mıınlarda.n her hangi birine gı;. I yu saraydan bildirildiğine göre 
~İtta ~ın<!a oldukı;a afy türühnelrte ohnadığım söyl&- 1 B. Rooııevett, Robin Moor ha
"ıt•ıp ...... ~ ,vakıt vakıt mi§tir. 1 dieesi ile bizzat ~~·' oım-'
L ~.tı"""rler öğretmektedir. f Welles yolcularla mil'rette. - ......,.,~ ...... 
~llı rııtidataaları stratejik e- 1 battan d :.rtte ·· ·· fuı '"hnilş al tadır. 
ln..''llıyeu "-'-mın'tak· '--ın ın- ' 0 nç~__...,ı_ -...: Kezalik beyu: sa.rayın bildir-~~ .. _,,, ......., ması ihtimali bu.~..,,~u .,.,.. 
~.. cgı;."9 tahkimi istilzam yan ederek Aınerikarun İtalya. eliğine göre .Amerika hiikfuneti
~~~din mühim iııke!eleri dairi bilytik elçisi Philipe'den nin it.aran batırılan ·.-apurdan 

d"tr "' ta.an:uz dogru • 1 aldığı bir telgrafta. Robi.n Mo. kurtanla.nların ifadelerinin tet,.. 
lıı~!:f'• buraları hedef te~ ordan kurtarılanların ltaıyaya Jdkinden llOIU'a verilecektir. Ha-
l'i, ı Fakat, delll7. sevki- muvasalat ettikleri hakkında-
"-' Ca.k olaııı.ıyacağı iç~ ki haberin ltat'l Rıırette tekzip diaenin ~i ve muhte-
lt;;~ ı . Bu suretle, bir edilmekte olduğunu ilave e~ 1 mel netieelerini nazarı itibare 
~iııı ela korkulamazdı. 1 tir . alan. B. Boosevelt son da.itikada. 
b7'ğı .: demz te,,ebblisleri bai- , Aaıedka ~ lıl4detl ·•---· muh'"-el tenk·tıer· 
""&><ti erıerde felce uğra.tı.lmış ' NeV)'ork, 15 la..a.) - Robin yap._ _., 

1 1 

1 
anlmıek mek-füe lıidise hak-

~ ""l e . ııı:oor va.purunuo. lıatuılma.m U-
ta~ ~ h.: Y nı metod. hava ylı- 1 • Am "k da IWııl ol te- kında tam ve doğru ma.lfi.mat 
~ut!' ıi..~ ·~~-~leri, öntine geçile- • anne . 6'.'1 • a.n ııahibi olmalr arzıtBUndadır., , 

\.." ett; - ""'İl. gibi her ~ illr Lusi tania. vapurunun geçeıı Mlh\'er aı-ldanm.İı. bloke 
J<W:,ı ~ır gı lıl!>ôl"ede ' sındıncı ol- ' harpte ba.tınlması ile husule edllmeııi 

il<1';,; ~ ~ Üd&faa .~!erin - 1 gelen teııire Dl.. bih bulun - Vaşington, 15 (a.a.) - Rıı· 
ıtı 'av • ııayun uçu geçme • maktadır ter: 

(1 ltleydanlaru:ıda bile, . 
f o I>.:' ~ ltilıayet ufak kafi- Nevyor~ Ta.ym.is. ga.z.e.teai bQ 1 ııair~~~~i~ıe ~: J 

~>~ ıııen ıııa.yıf birlikleri husu.sta ,c>yle demektedir: Devletlerindeki bütün ala.c!:.
~-~ıtmaktan a.lıkoya. • 1 "Vapurlarınml teslliı etmek I !arını bloke eden kararname 
ı:.,,~ f \-e dooanmamır.ın hima.yeei al- hakkıı:ıda Beyaz Saraydan şu 1 

~ıtı..ı..:"I' otoma.tik bir mii· ı tına. koyma.k mmanı çoktaıı beyanatta bulunnhnu.ştur : 
· . ~ı, yerleşı.ıı.ceye . Bu tedbir f"ıliyatta Alman 
. ~ ... k.)l!erieşse_ de, _büyük 

1 
belmiştir. ,, ve İtalyan}~ i§tirik ~ttiği bü-

. . ~ abiliyeti goster • 
1 

Herald Tribuna gazetesi tün ınall muame)i.tı hüküme • 
"~plan tepeley•, "Konıanlık,, bllfllğı albnda ,un tin kerıtrolil. !tına koymakta-

b ~ y nz, ha.va atl!J!il&- lan yazıyor: dır 
~~e~rin.i kaııı~. son "Bu ~ur, bir Alman deni• Bu kanımameye muhalif ha-

•e ı... uvvetıerm.ı.n cıtre • I rek t edeoler ağır ceıtal ~~· ""' kuvvetlerle elele, zaıtıl!I taW!ndan hüviyeti ta· ıl aktır • ara çar. 
. ~. beri yaratmumı mamile malUm._ <»duğu halde ba· p :;, ı...,:,.,__ ezcümle. A-
ııı,.~ [ tırı!mıştır. Sag ka.la.nlardan 1l ~ Birifl9ik Devletlerindeki 

ıı:ı::~ des-~~ kilJi g;ünlerce sulann cereyanına 1 mali kolaylık.la.rıu Amerika Bir
f"J~~!tl._.:., hı-fıın . l?on~erdıği 1 tibi olarak denizde bıralulmıt- !eşik devletleri milli miidafa.a - İ 

· 1111! yer ındırmış pa.- ı ııuıa mUlll' bir tarzda. kullanıl-
il a}'8.!ayıcı ateşleri. tu'. 35 yolcu kaybolmuş ve bel· .. .. k bir 1 

,...._ da k ....... ı iri M• ·ı tllr B be elmilel k masının onwıe geçme , ce ve - .. rann a......, "'mı O ' · u YD &· eiddetle ve fetih yolu ile yağ-
rı;;_: uzalı: tutulmut- 1I nunlann asla tasvip edemiyece 1 ma edilen alacakların Amerika 
b...llld@ ın . . .. ği aşikAr btr km'sanbk hareke- ~ BirlıePk dımetleriııde tasfiye- , 
.~Qlı c illıim_ bir motorlll tidir. Hidiııe, harp mmtakaları ıım. mAııi olmak ve Amerika 

e(e UVYetin buluıırua - 1 Birleşik Devletlerinde bozgun • 
"dı geçinlmemesi de [ dı,mda obnll!ltur. Almanlar de- J cıı fuliyetieri durdurmak be-

1 ~or, Eııki çağlara ya- n~ yarattıkları narşiyi defle · · "tmektedir 
~.Y~':1~ri takip eden bir güya bir niııam altına almak 1 Mih":n:uaı~ kou.t
~~e. yo~. mild~ için bııralan harp mıntakası w rolünü kolaylqtırmak h;in ka

""- tnesaısı ıse meım! har harici eli e b" takım k - [ rarname, kıta Avrupasımn bil. da u"'.Ye geçeımenııştir : p y ır ı tün diğ mmnlek ti . de 
ı,~, l~a.ları devam ebni4 sım~ara _ayır~ıa:cıır. Bu vak'a kabili ta:iktir. F~a~lln

'~ Çarptıkları yerleri sanı d...ıızlerın serbestisi hakkındaki diya. Portekiz, İspanya, ts~. 1 
ltı~ ta . . . •. / tarihi Amerikan preusipinin na.· 1 Sovyetler Birliği ve Isv~reyi 1 
~~~ ıre~ye ed.ildı~ı. hal- 1 si tahriki ile na.sıl hiçe sayıldı- umumi fuıansJ•rla. müstesna j 
~~ ~ edebılecegını bu - ı isbat etmektedir. Bu nok- tlıtma.k iı;lıı tedbirler alıomış 
:'I ııı. d~ o zaman ar- gın . , . . . . 1 bulunmaktadır. Bu istlsııa.iyet, ı 
Sır V'!-%Iyet öyle inki- tada nulli emıııyetimizın en e- bu altı memlek.et hiikiimetleri-

. ~ltiılne kı, ilk tema.stB;_n easlı meo.fatleri ile karşılaşnu!ı nin, ıı.ı umumi lisanla.rın keo.
Ş V1! ~u kaygulan h!l- oluyoruz. Milli emniyetimizi a- dileri veyahut tebaalan tarafın 

" tnUın1c·hare=r, :ü- ı l&kadar eden deniz yollarının dan kararname hedefleri aley ... 
~ıı.t. '.llılllıivetını·nu 1° tı ur- temizlenmesi için harekete geç 1 hinde kullanılıruyacağı vAdini 
i~iı~~· a mış r. ı ihti -~-- k.fi •--'--• ·ta et "-ı~ ~"<111, aon itiraflara gö- mek artık ııaruri Olmllftur. Böy va."""": a ""':"'"""" ~ ... 
. tecıakariıklara katlan- )e bır teca.vfuı her ııevi kanuni melen şart.i.vle verilecektir. 
· ~etleri baş göster- ve ahlaki tedbirlerin alınmasını l ~vyork llrrwımm 
1l\ııiil)""" İngilizierin za- ' . maymla•mBSl 
~y dır .A!manlann da 1 meşru kılmaktadır.,, v,..ıngtaı:ı, 15 (a.a) - Bah· 

. lıı ~vh:~tan başka 450 tay- l Nevyork Post gazetesi de riye nezareti tarafıada.n Nev-
• ~~~•Ut ~ıklen ifşa edilmış- §iıyle demektedir: yorl< limanına mayn vaz'ı hazır
~ 'leıu~ ;:aıımasına gelin- "_Rob~ Moor'un • bat.ırılma.sı I lığı yapılacağı bildirilmesi ~ 

Çık- Ydan muharebe- ta.rıhımizde Lw:p kabu.suuu bir J · '--hri t" · b · J ~ . ~•ış gibi sendelemif ... nne "" ye neza.re ının u ış e 
~. bıı . kere daha bariz hatlarla teres· aH\kadar ,ubeııi şu Wtbatı ver-
·~~llıı.o Vaziyette müdafaa silin ettirmiştir. mıştir: 

, ~ l(;\tıd_klt Herhangi bir a- Uzun deniz yollan bizi doğ. Mayn dökülecek mmtaka dört 
~1,~~~ es~l'.'-l:ı gözde rudan doğruya harbe götürebi· köşe bir saha teşkil etmekte ve 

• >.ı, Ça .uıtihlya malı- lir. Denizlerin serbestisi daıma· Sand h k f · · .,,. ·1 k 1 ~l'ıı. caıı:, bir kuvvet kay- y oo en. ennın_ ı:.ı mı a-
... ~.""'il Amerika tarafından "" bü"yük' ""1% Britanya gibi ge· dar mesafesınde bır noktadan 

,. ~ll&taıı~e mühim mıntaka- bir ciddiyetle telakki edilmiş · her istikamette bin metre ge
.,~~ !taı enı adalar yıkıl • tir. Aza.mi siiratle hareket et· nişliğinde bulunmaktadır. Mayn 

1 

~ ~Udretiooedirler. memiz 'lhı~dır. Alman deniz-
1 

ıı saha üstüw.ni dört kırmızı 
1~1\ı.~ hır d şti, yeni ve çok alWan gıttikçe daha ziyad" ea.mandı.ra ile gösterilE'eektir 
. ıı.,,, """lla d ı:_rs ~er~ror:_ Yal- yaklaşıyorlar. Korsanlık hare M 1 b ,,.,._,,.ü "-
-~, ... eti d eını. ustun bır ha- ayn ar u.,~ ,. .. zar gunu 
· -. ~irı e .ada. müdafıwıın- ketleri artık kapılarımızın eli· ile 30 ey!Ul ara.sında. dökülecek 
~ ...... 
t)ı~t~ ::d~~~~r~i~~::tn~ ::::.o!;::;: '::~~d!~ 

~~"" i <tda tayyare ve cet;urane bir siyasettir.,, 1 vamlı devriyeler gezecektir. 
'~ ~lttoııll"ıalat1 Nevyork Taymia gazetesi Los Angeles ve Santiago li· 

1~~ ;~a.a.) - Fede· "Harp mi, şekavet mi?., başlığı n anlarında da müdafaa tedbir 
~~ . ı ayda beşyüz altında şunları ya.zıyor: j l ri alınacağı geçen hafta. bu 

~ . bikı 1:ııun··alinl e. ait prog-' "Amerilı:alıla.rın ekseriyeti I limanda işliyen vapurlara bildi-
'4 'tııata esınden ola.-Si;, ~isi . tı yapacak fabri- Al.ma.u.lar için iksinin de ayni rilmif'I"' de bu tedbirlerin ne o-
~ ~ın bır milyar do- mahiyette ııeyler olduğu kan'aa- lac&ğı ııily1-ilınemiştir. Bahri 

ı_el'-.J~.~~:ı1!,aı;:. tindedir. Eğer Vaşington Av-

1 
ıııa.hfllleF, denizaltılara kaı"fl 

~ ~tikra.z idaresi rııu rupa harbine girmek için meş- eğlar kurula.cağını im:ı ebıı.it
. : J~ Jones ta- ru ııe~ anywa bu hldiseain J leaıe d& bu hwıı.ıata reııımi beya-

.. lıar aebep tefkil ettiğini , natta bu,h-·r,.tı-. 

devlet ve milletinin 17 inci asır 
sonlarında 20 inci asrın hildı • 
ğimiz gtinlerine kadar silrege
len sukut ve inhiW seyrini dur
durmaldığunız mümkün olur 
mu idi? 

Bız eskiden, ba.IJka ,..ir yıldız· 
da otıırmuyorduk. Osmanh 
Türkü ole.ra.k, Şark, ... lslAm 
medeniyet i.lemine menııuptuk. 
Bu medeniyet Araplar,İranlılar, 
Türkler ve diğer milletler ara
sında müşterek idi. Bi.ıiın yal
nız kendimize mahsus mUesııe

seleriıniz olduğu gibi, bu mil -
!etlerle müııterek mll.eeseaeleri
miz, yani bir Şark ... ls!&m bey
nelmilelimiz va.rdı. Hemen y&
nm asırdan fazladır terkettiği
miz Divan edebiyatı Osmanlı 

ica.dı mıdır? Fasıl musikisi, 
Osma.nlı Türkünün de iştirak 
ettiği bir medenıyetin malı de
ğil midir? Divan 00.~biyatında 
bWm hususi bir söziimtiz, fasıl 
musikisinde hususi bir sesimiz 
var ki, bizim olan o idi. Nasıl 
gaI1> musikiainin içinde bir AJ ... 
man sesi, bir Ru.ıı sesi, bir ıtal
yan sesi varsa, ,ark mwıil<iııiııin 
içiD.de de bir Arap sesi, bir İran· 
lı, bir Bizanslı, Bir Osmanlı 
Sel!i olmuştur. Bu ses, öğrenme, 
intibak ve taklit devrindE:n ibda 
devrine ericıtiğimiz vakit, garp 
mıı.slkisiniıı içinde de duyula· 
caktır. Şiir ve edebiyatta, yohm 
büyük kısmını aldık. Nasıl a.r
tık. 19 uncu a.Glr muhafazakar-
la.rı gibi, roman ve tiyatro mil
rt değildir, demiyor da, yalnız 

milli roman ve tiyatro meeel• 
!erimiz ilstiinde çalı~yoreak, 

yilıde yüz tercümeye benıı:i • 
yen Edebiyatı Cedide' den g;arp· 
h ve milli edebiya.ta doğru ta
kip ettiğimiz yolu, m.ısikide de 
tekrar edeceğiz. 

Mekteplerde Divan edebiyatı 
değil. garp ııde biyatı usulleri, 
~rk musikisi değil, garp mu
sikisi usulleri, ııark tasavvufu 
değil, garp felsefesi öğretiyo . 
ruz. Musiki dahi, bizim terbiye
ye, onuıı tedrici, fant sağlaın 

yuğunışuna emanet ettiğiıniı: w 
yUk i4Jerdendir. ).{illet Mecli -
sin.den ne. fles ve arap harfleri 
için olduğu gibi, fasıl musikisi
nin ya.sak olduğun& dair bir 
nehiy, ne de, şa.pka. ve !atin harf 
leri için olduğu gib! . garp mu
sikisi parça!a.rı dinl.ımek ve 
söylemek mecburi olduğuna da· 
ir bir emir çıkınadı. Musiki balı 
sinde artık bir itika.tlar detiJ, 
bir itiyatlar mücadelesi içinde
yiz. Bu memlekette kimııe ne 
Divan edebiyatının dirileceği • 
ne, ne de şark musikisinin de
vam edeceğine inanıyor. Faıul 

musilciaiııi sevenler vardır. Doğ 
duk!artndan muayyen bir yaşa 
kadar onu duymuşlar, ve genç
lik hatıra.lan onun bir takım 
beste ve güftelerine bağlanmış
tır. Bu mu.sikiyi sevmekte oı -
mak bir kusur değildir: ku.sur, 
artık şahsi kalmağa, ve eahıs . 
!arla bitmeğe veya, ıftihar ede
ceğimiz tarihi bir hatıra. olma
ğa mahlı:iıın bir musikiyi, milli 
saymak ve milletle beraber de
vam edeceğine kr.ıımak iddiası. 
na kapılarak, mesela Türk rad
yosunu saatleree bir masaba§l 
çalgısı haline getirmek istiyen
lerin düşünce sakııtlığmdadı.r. 
Fasıl musikisine günde bir saat 
ve belki daha fazla zaman ve
ren Türk radyosunu. ın.illi mu
sikiye az zaman ayırdığından 

dolaşı illıam etmek değil, bila
kis yeni musiki terbiyesi sa.at ... 
!erinden, şahsi zevkler i<:in, bil' 
saat feda etmek müsa.malıasın. 
da bulunduğu için takdir etme
lidirler. Halk türkü.lerindeo 
bahsetmemekte olduğumıızıı. gö 
r\lyaNUııUz. 

Remy de Gou.rmont: "an'aae 
mi? fakat, her ,eyin, hatta a.ıı
anenbı: bir ~aııgıcı olduğunu 
kabul etmiyor mıaunwı t .diyor. 

(Eaş 1•rafı 1 ltHıl •Yf•aa) 

deniz.altımız Bin.gazi t-.nında 
bulunan ai!Alılı bir 1 -Uyan ti
caret kruvazörünü torpll!emif. 
tir. Denizaltılarımız, l:!:ge deni
zinde düşman işgali altmda bq. 
lunan Midilli limanında iki yel
kenli ile büyük bir iaşe guıbo
tunu ba.tırmışlardır. ı 

Yeol İııgllb destroyerttıri 
Boston, 15 (a.a.) - P'oneııt 

ve Fit.eh ismindeki yeni torpido 
muhri pleri bugün derri7.e indi ... 
rilmiştir. Bu muhripler bir 11&

nedm daha az bir müddet için
de inşa edilmiştir. 

İngiltere üzerinde 
düşürülen Alman 

tayyareleri 

' 

( eaı t•r•fı 1 ine( uyf•d•, 
la.r az miktard& inu.n Z(.yiatınıı 
ı;ıebep clmuştur. 

İngllis pllotlıııruwı ...ı.rett 
l.ondra, 16 (a.a.) - İnıill• 

hava n~ istihbanıt biirc . 
sunuıı t:ildirdiğine göı-e ı;arp -
ten ln•el l:ıof :ı:amanla~•nda pi
lotlvk t&li.mi görmtif. olan İn
giliz hava kan-etleri yedek pi· 
!otları, g!mdiye ka~ İngiltere 
üzerinde 900 den fazla Alınan 
tayyaresi ~~. Bu 
miktar, İngilteredelti müdafaa 
teşkilltı tarafından dilşüri1len 

tayyarelerin dörtte biridir. G. 
ce avetlan, bilhassa dikkate de
ğer muvaffa.kiyetler elde et.mit
lerdir. Bunlar &1'38111da Midle
Bix filosu düııma.nııı 30 dan fu.. 
la. gece akmeıeıru dÜljÜrnıii.ştür. 

Japon tayyarelertnin 
bir hücum11 

Tokyo, 15 (a.a.} - Çin de
nizlerindeki japon filum Jı:unıan 1 

danlığının tebliği : l 
Donanmaya mensup taşyare

ler, Çunkinge karşı tekrar ııid
detli bir hücu mya.pm111tır. MG
him weri hedeflere isabetler 
vi.lri olmuş ve 10 dan fazla bü- 1 
yük yangın çıktığı görliJm .. • 
t .. uş 1 ur. 

Bir japon t:aammı. 
'I'okyo, 15 (a..a.) - Domei ..... 

1 
~sının Hankeudan bildirdi
gine göre, h-ava kuvvetlerinin 
müzaheretiyle hB'.l"eket eden ja
pon JotaJarı çarşımıba günü ffo..

1 
pe eyaletinde Va.ııjımg dağla-! 
nndaki Çin mevailerine hücum 
etnıişlerdir . 

Garplı Tiirlt musils.is.ıt.•n aıı'a· 1 
nesi de, senelerdenberi, Türk f 
mektebinde ve yeni Türk cemi· I 
yetinde ba.şlaııuştır. Biz inin ... 
lapçılarız. Demek ki bir taraf ... 
tan tasfiyeciler, diğer taraftan 
tee" ·!eriz. Her tasfiyemiz, bir 
an'anenin ölüm.iinü, yani bir 
müstehase, her tesisimiz bir 
an'anenin ~langıcını, yani bir 
hayat ve inkieaf illıde eder. 
Daha biz çocukken milli an'ao.&
lerin başında gelen haoerl•ncı • 
!ık, öleli bin sene olmU§ ı:i· 

bi, bir mii.stehase; o zaman. tam ı 
bir küfür olan cümhuriyet ve 
milli hıi kim iyet şimdi, doğalı 

ve yeşereli bin sene olmuş gibi, 
bir an' ıı.nedir. J 

Türklerde milli şuur, garp 
terbiyesi ile başlamıştır. O za. 
manda.nberi, bizi şarklı olmak
tan uzaklaştıran her şey, Türk 

olmağa, milli olmağa yaklaştır
dı. Bizzat ınillet, ünımete ka~ 
millet, bir garp müessesesi de
ğil midir? Kendimizi ne tefeJı:. 
kürde, ne ed biyatta, ne sana
tın her kısnıında kaybetmek de
ğil, bilikis yeniuen ara.ma bul
ma devri içındeyiz. Garplı Tür· 
kiln yazdığı tarih mektepleri . 1 

mizdedir: "Tabiat-ı kavm-ı et· 
rak-i biidrıik., tabiriıtl, 19 uncıı 
a.sır başlarında garxılıkla mii
<*lele edıen bir Osm:uı!ı vak'a· 
~vi6inin ltitabtnda bulurıııı • 
nwı:: Nef'i, T!irk kelim81Ji ile 

Su iyede 
tngiliz 
tazyl 1 

.. ~ 
' • ıa-t- taoefı t lnc16-T • 

mlllttir. Bir yangın çtlri' 
lllll ve çolı: btlyük hasar vulı:.~ 
gelmiştir. 

Ayni gece M&tnıba ve ,.,.,,.,.. 
la blyyare meydaolanııa .,.,.! 
hücum edllmi,ti.r. ı 

Ponmı:ıa tayyareleri Trııl>- j 

!usa bir htlctım ~udu\ ı 
lııpanşol nhtımında V& civann~ ' 
da ve i1l)brhı garbında tıiııal&l' 1 

1 
arasında. yangınlv cıkmıftır. 

(8"f tarafı 1 llwl .. yfada) 

F.sir edilen zabttlelia lıılaııiya.tı 
Kudüs, 15 (a.a.) - (B.B.C.) 

.A;ıkerl sözcilıılin OOyanatına gti
l"ll, İngillz!N' tanıtında.n esir 
alınan Vid:ıy ~13eRne mm
su,p su.bay \"e askerler Umep,. 

hıra ~ lıi9leri '-ledilıı-

Dllpnanın mötllrlil nakliye 
ve sıtahın Cwntı. gfuıü Barce ile:' 
Elgubba. arasındaki yolda bom 

!erine mukabil, İDgiildsre lıBraı bıılanmıf ve mitral~ a.teşine 

triçbir glll'K ~ tutuımaştul'. 
söylemektedir. Sahil mmtgka • 

ııınd.ıUı:i müttefikler Jı:olu yavaş 

ilerlemektedir. Çünka diğer kol 
!ara yollan açmakla m~. 
Şamda Fransız mukaveıne:t:l

nln kuvvetli olma.sına ra.ğmen 
sahil mıntabsmda Vichy aa
k.eı:l.ertnin mııb.v«Mti gittikça 
a.zalmaktadır. 

Harp ne safhada 
Kudüs, 15 (ıı..a.) - Reuter· 
Dtin bildirildiğine göre, Suri· 

yedeki askeri harek.Atın bug;lln· 
1ı:U ııaflıuı, S&yda'dan Şa11111. ka· 
dar hattı dllııeltmeiı: ııa.fha.Sldır. 

Bundan dolayı, diğer kollar c;ı

kıntıları i?.&le ederken, sahild&
ki kol bunla.rt beıklemek ma.k
acllle yerinde durmaktadır. 

Kieve'nin flU'kmda Burak'ı ce
nuııu.arktye dotrlı QeYiren ce
nah Jıarelııeti ıııeticaıinde, müt• 
tef.ik k\ı.vvetler, Vicby kıt'ala

nnm ikiuei müdafaa hattına 

girmişlerdir ve hilen. Adliye'ye 
dcğru ilerlenekt.edi.r. 

Yunan Krahnın lnglliz 
Kralına cevabı 

c• .. tıtntfı 1 inci nyflıda) 

hepimiz iyi biliyorou.k. Yunao.is 
tan muhıorebesinde n Epik mü
cadelesinin Giriddeki nihai saf. 
haaıııda, ma.jestelerıniz<n kıt'a

ları, kudret ve şöhretlerinin 

fevkine çıkmışla.r ve saltanat 
devrin izin tarihinde altun harf ... 
!erle daima yazılı ka şe

caat ve cesaret harikaları ya. 
ra.tını,Iardır. 

Yunan ınllletinin za.fere ka . 
dar milcadelııye devama kararı 
na, yaJ:ıaıı.ca meaıleketlertleki 

Yunan cemaatleri ~mdiden ter
ceman olmuş bulunm3.kt.adırlar 
Bu Yunan cemaatleri, mütte 
fiklein ınilşterek daV&Sına v~ 

Yunanistanın yeniden kurulma
eına maddt ve mantwt yardım • 
1aruıı vermişler ve milli müda· 
fa.a kuvvetlerinin yeniden tan
zim ve tePilin.e çıı.lışmakta bu· 
lunmnşlardır.,, 

On bıiiyttlı: kamyon tahrip e
dilmif ve birçok diğer ka.myoı:r 
!ar lwllanılmaz hale getiril • 
mişt1r. 

12113 geoee.i Rodoata Galato 
özerine bir hücum yapılmış ve 
tayyare meydanlarında yangın 
çıkanlmlftı.r. 

Suriyede İngiliz ve Avu.stra.l· 
ya hava kuvvetlerine mensup 
tayy&t"eler, kıt'alanmıza ve Su
riye sahilleri açıklarında kara· 
kol gezen İngiliz harp gemileri
ne ınlizaharette devam etmişler
dir. Halep tayyare meydanı ii· 
7.erine muvafafkiyetli bir hava 
hücumu yapılmıştır. Büyük bir 
Almao bombarchman tayyare -
sinin bir tanı isabetle tahrip &
dildiği ve bir avcılar grupumm 
çok büytik hasara maruz kal • 
dığı sanılmaktadır. Toz duntan
lan ha$1nn genişliğini tam ınıJ. 

na.sile tesbite mani olmuşea da 
pilotlarımız müteaddit şiddetU 

yangınların çıktığını görnıüşler 
aır. Bombaruımaıı t•yv relerı
miz Hür Fransız kuvvetlerine 
de mü.zabuet etmlşlertlir. A
tılan bom balar seçil-.n h defler 
üzerine düşm~tür. 

Habeşi.standa., rn~rkez mınta
kasında cenubi Afrika hava 
kuvvetlerine men~up c'izütam
Jar bila İtalyanlar elınde bulu
naı.. mevzileri bombar J.ımaıı et
mişler ve motörlü nakliye kol
lannı mitralyöz at"§iaı~ t•ıt ... 
muşlardır. 

Bütün bu harekattan iki tay
yarenıiz üslerine dön m~ir. 

1 l.van IWısm.i 'filıli.;i 
Roma, 15 (a.a.) -1 !yan or

dulan umumi karargalunm 375 
numaralı tebliği: 

14 Haziran gece.i tayy:ı.rel&-
rimiz İskenderiye dN füı;;ünü 
bombardıman etmU;!er ir. 

Şimali Afrikad:a. !taıvan ve 
Alman hava teşekkiillerimıı 
Tobruk !stihkAmlarını mill<errc
ren bombardıman etn1h( 'r ''C 
büyük yan"llllar çıkarmışlardır. 
Müstahkem mevkiin semasında 
Hurricane tipinde iki tayyare 
düşürülmüştür. 

Düşman Bingazi ve Siren.ıikin 
diğer bazı mahalleri üzerine ha
va akınları •-apmıştır. Alman 
av tayyareleri dfü;manın iki tay. 

küfrederek can vennışti. ya.resini düşürmüşlerdir. Diğer 
İlk '3Pftayı giyen. başının üs- bir tayyare de hava müdafaa ba 

tünde, ilk garp felsef~'Si dersini taryalarımız tarafınılan dü~ü ... 
dinliyen .kafasının içinde ne duy rü_Im_üş ve pilotu da esir edil . 
mıı.şsa, ilk Türkçe ope'"&yı İŞİ· ı mıştır · . . . . 
ten belki his cihazında ·· 1 b. Ege denızınde İngılız tay ya.. 

. • . . n oy e ır releri Rouas adasının {istün6 
~dı:rga.nhk geçtı,,,~_nı sez:cek- I bombal~r atmışlardır. 
tir. Bunu ma.zur gormek lazım-• Şa.rk! Afrikada 10 H,·;ran 
gelir. Hedef bu millete, garp 1 akşamı düşmanın Galla ve Si
medeııiyet ii.Jem.i içiııJe, eski dam~ _mıntakasmda ~ıiin B:;ro 
prk med -. ....... 1 ... d 1 nehri uzermde yaptıgı bir taar-
d - "bi~,.~·ddai emı ıçıı;ı e 0

. · 1 ruzu geri püskürtülmüştür. 
ugu gl • ma manevı vazı- Havanın fenalı . • ll 

fele · · ..,._a._ bü" yük" 1 gı H' yo arın 
nnı .,~~ ve o - ı bozukluğu ger~!.. tarafııruzJan 

mak kudretini vernıoktir. gerekse düşman tarafından ya-
Telı:nik ve usul intıbakını bi- puan hareketleri güı;leştirmek • 

tiren edebiyatta çoktan "milll • 
1 

tedir. 
vi is.tiyoruz ve bu.lına.kmyız. " j Gondar mıntakasında düşma-

Teknik ve uınıı intıbakını ge- nın ton~ulan mahdut faaliyette 
çirmiş sayıla.bileceğimiz yeni bulunmuş ve topçularımız bı.ı-
mimarinıizden " · ın . artık na mukabele etmışlerdır . 
istemeğe başladı~ Hitolmaz.. Akdenizde bir İta_lyan deniz-
sa sa'ant şehirler· · · h "!tısı Snderl~d 1!.Pı;tde .. bır dc-
böı J • d ımızın ~ nız tayya.resını duşurmuştur. 

ge enn e ve muayyen bır 1 ş· di ·· - ·ıdi- ·· G 
takını bin;ı!arda (belediye evle- "d" ım alio,grenı gdıne bgore .ı-
ri gibi ı müsabaka şartlarının • rı ın ışg . es~asın a ır. dentt 
başında "Türk "viJ . . . altımız bır duşman kafılesıne 

sı roımarısı ta rruz ederek b · hri'--
esaslarına uygun olmak k dı a . . ır mu "" 
nı ilave.etmek sıraslgeıı-;;iş~ ... , ~~~il ısabe tettirerek batır-

Şınıdi garp havalarını iyi ~al
malarını ve iyi söylemelerini is-' 
tediğimiz san'atkarları da yarın, 
yaratmağa davet edeceğiz. Bi
zim besteki.rlar da, Çaykovski 
Türk bozkırından se;;ler topla
dığı gibi, folkloru, dağlarımızı 
ve ulanının dinliyerek, bizim 1 

havunız;a, renklerimize ve. tabi
atımız.a ısınarak, dinlendiği va- ı 
kit Tilrk denecek sesi bulacak· 
lsrdır. 1 
Madaıne Butt..rfly, bir baş ... 

ı~. dı>ğnt, g'iize! "" ciddi bir 
b~. bK Ü!: ııa&ıf, de-

vam etmek 18.zımdır. Milli Şef, 
dünkü sözleriyle, işte bu "de
vam,. m çetinliğine ve zanı· 
retine işaret etmiştir. 

San'at ibdaı giiç, musiki ibdaı 
belki hepsinden güçtür, Kema.
lizm inkıliı.buun hür ve mağrur 
çocukları bu "çok güç., Ü elde 
etmek a§kı ve ihtirası ile çalı
şırlarsa, evvelki akşam "güzel 
bir başlangıç., dediğimize, göz -
!erimizi yummadan "bir muci
ze., diyeceğimiz sahneler g:öre. 
biliriz... • 
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Gül Kupası Atletizm Müsabak sı ı 

Feneroahçe 52 puanla birinci oldu 
Gru kupası atletizm müsatıa.. 

ibl.arı dün Bebekteki Kollej sa-
1 Jıasıııda. büyük bir intizam için 
de yapıldı. 

Neticede iki sen.edenberi GW 
kupasını kazanmakta. olan Fe
nerliler bu sene dfl 32 puvanla 
birinci geldiler, Gala.tasaraylı-

,Jar 41 puvanla ikinci oldu. 
Neticeler-: 
200: 1 - Mıwı.tfer, 2 -

Cezmi 23. 
400: 1 - Muzaffer, 2 - Rı- ı 

ııa Maksut 51, 7. 
1500: 1 - Eşref, 2 - Vladi- ı 

mir 4,26. 
5000: 1 - Eşref, 2 - Ali 1 

16.39. 

Uzun: 1 - Muzaffer, 2 -
Çaroğlu 6.56. 

Uç adım: 1- Abdurrahman, 
2 - Yavru 13,39. 

Sırık: 1 - Vi!l()raploe, 2 -
Sudi 3,33. 

Yunan diski: ı - Veysi, 2-
Yavru S3,24. 

GUlle: 1 - Veysi, 2 - Meh
met 12,35. 

Cirid: 1 - Kemal, 2 - Va
rak 35,62. 

Çekıç: 1 - İzzet, 2 - Korn· 
nezer 32, 44. 

4X100: 1 - Galata.saray ta
kunı, 2 - Fencrbabçe ta.kıını 

L38. 

--· 

R A D y o 
16 Haziran 1941 

8.30 Program ı8.30 

8.33 Müzik 
8.45 Haberler ı8.40 

9.00 Müzik 
9.45 Evin saat 19.00 

* 19.15 
lZ.30 Program 19.ZO 
l!.33 Şarkı ve ı9.45 

türkWer 20.15 
12.45 Haberler 
13.00 Müzik 20.45 
13.15 Şarkı ve 21.00 

türküler 21.10 
13.30 Müzik 21.25 

* 21.45 
18.00 Program 22.30 
18.03 Fasıl sazı 22.45 

23.25 

Fenni Sünnetçi 

EMiN Fİ~!.N 
Kabine: Be,ikt<Jş l!ı·ip 

apartmanı, Tcle!on ; 

44395 • Evi: Ruadiye 

Ziraot 
takvimi 
Mızraplı 

sazlar 
Konuşma 

Müzik: 
Haberle 
Müzik 
Radyo 
gazetesi 
Müzik 
Konuşma 

Müzik 
Konuşma 

Müzik 
Haberler 
Müzik 
Kapanış 

Bisiklet Müsabakası ı.tasyou. Y•"'· -1 
.> ;:a_. 

. ., ., ~,LMACA~• 
Topkapıdan Sabrı Dogudag 19 ~~ 'V 

1 
1 •i 1 

1 
d k.k d b. . T k . d ı :ı 3 4 s 6 1 s ~ a ı a a ırınci, a sım en 1 ,., 1 1 1 ım· 

1 1 1 
ı•ı• 1 ' 1 1 1 1 Baki ikinci geldiler i 

İstanbul bölgesi Bisiklet A- ı 
janlığmın beden terbiyesi mü .

1 kellefleri anısında tertip ettıği 
ilk teşvik yarışı dün sabah Me- j 
cidlyeköyü Ue Hacıosman te
pesi ara.sında. ve iki grup balin- • 
de yapılmıştır. 

Her iki grupun birinciden be
finciye kadar derece alanlan a
rasında tekrar yapılan on dört 
kilometrelik bir yan~ netice
ilinde Topkapı kulübü mükcl . 
leflerinden Sabri Doğudağ 19 
dakikada birinci, Taksim gen~ 
lik kulübü mükelleflerinden Va 

ruş Bak ikinci, Beykoz Kundu
ra fabrikası mükelleflerinden 
Halil Şaşmaz ~üncü, Topkapı 
mükelleflerinden Necmi Argun 
dördüncü, Feshe.ne mükellefle
rinden Mebmet Vurguş beşincı 
\'e Mustafa BedUer altıncı ol-
mu.şiardır. 

Birınciden altıncıya kadar 
dereee alanlara birer madalya 
verılıniştir. 25 mükellefin işti

rak ettiği bu ilk teşvik yarışı 

çok muntazam cereyan etmiş ve 
çok merakh tarafından heyecan. 
la takip edri!miştir. 

Eti bank umum müdürlüğünden: 
Bankamızın, 

A - Ercili kömurl"!!"i i'lctrned, Zonguldalt 
B - Garp ·linyitlerı ;şl~tmesi, Bahkesir1 

C - Mahrukat bürosu Ankara, 
D - Ereğli kömürleri i~}E'tmeSlı, 

Kok ve ihrakiye servisleri Ankarlil, İstanbul, tz.mır1 Mtt'"illl, Er~ğli, 
4Karadeniz> 

Yukarıdaki müessese ve servi~lerinin. tao kömurü, lıny1t, kok, Briket ve 
tall maddelerinin alım ve atlrnından mütevellıt bilUmum mevC"Udat, taah
hi..ıdat ve matlub.3tı büturı hukuk ve vecaibfle yeniden teşkj] eyle<Utimiz. 

M•)ıdut ınes'uliyeW 1 
TÜRKiYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZi M0E8SESE81 1 

tırmasına devredilmiştir. 

Allkadarların ı Hazlrrtn 1941 tarihinden it.ibaren: 
1 - Her cifu; L1~ köm•ırö, kok, briket ile taU maddeleri için l"OB ol.1-

rak yapılacak talepler ınüc-ssesenin merkezine: 
ADRES: Atatürk bulvarı 2V23,Yenişebir Mühend1sler birhti binam. 

Ankara, 
2 - Linyit kömürü ic;in ynpılacak mürocantlann l!ISkDi. «.ibl, «Garp 

linyıUeıi işletmesi> &lık .. ir, zdresine. 
3 - Mahalli ihtiya~lar ile <Ta, kömürü, kok l<ömiırü , linyit>, ihrakl

yelilc kömürler için o mah:ıldeki ,-ube veya acentalanmıza clstanbul>, tz
ntlr, Zonguldak. Afersin. F.rl·f·li «Karadeniz> d.P şube "W~ depolarımız oldutu 
ıibi muhtelif &ehirlerde acı:nt.J.lar vardır.> 

• - Mahrukat kanun·J mucib.ince evvelce intihnp ffiBmfş ve mukave
lesi henüz h..: tama ermemiş :cıcentalaı-ımız ile dl&cr mUstehhkJcrin Ankara 
merkezine.. 

5 - Taş kömül'il, linyit. briket. kok ve taU maddeleruıin :.hraC"atı lele
rine müteallik hususat tçın Ankara merkezine 

Yukarıdaki adreslere m•iracaat etmele.ri ricoı ohmur. Merkez. :ube 
depolarımızın tel,gral adresleri: Mahrukat. (3003 _ '-257) 

~~PARA 
HAY&T TARIŞJSIN 

f'Cii"'1_ DİREKSİYONUOUR 

T. iŞ BANKASI' 
Küçük tasarruf 1 
hesapları 1941 
iKRAMİYE PLANI 

KEŞi DELER: 4 Şubat, 2 May,., 
1 A~uatoa, 3 lkincltetrln 

tarlhlerir1de yapılır. 

1941 İKRAMiYELERİ 
ı adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 , 1000 , = zooo.- , 
2 , 7SO , = ısoo.- , 
• , 500 , = 2000.- • 

Elazığda spor 
faaliyeti 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 1 •• . 1 

•' ! 1 

• 1 
111r 

1 ı•ı 
1 

1 . 
1 1 ! ' 

Soldan sağa: 

•i• 
' 1 1 

lii •! • 
1 1 '•: 
1 !• , 
I~' 1 ' 

1 - Bir Arap memleketinin 
merkezi, bir renk. 

2 - Hane, akıl. 
3 - Mabkeemlerde 

sevgili. 
4 - İstila, yemek. 
5 - Tantana. 
6 - Bir nota, genişlik. 

açılır, 

7 - Bir nota, vuku bulan. 
8 - Yurdumuz. 
9 - Tatsız, fena. 
Yukandaa -ğıya: 
1 - Teessür, deıniryolu. 

2 - Halk ,iyi olınıyan. 
3- Ayrılış, bir spor. 
4 - Kaldırmak, ön kısımlaır. 
5 - Bir nota, havaya uçar. 
6 - İlave, isim, bir renle 
7 - Bir isim, bir peygamber 

ismi. 
8 - Alfabenin ikinci harfinin 

oknuşu. 

9 - Kışın yağar, nadir. 

(Evv•lkl bulmac•"'" halll) 

İDAııuİNİ BİllM İ$BANKA.SINDA 
IKRAMIYıı:ı.i HESAP ,._ÇAR 

Hava piyadeleri 
Baştarafı 3 üncü sayfada 

k:ılmaz. Çünkü yeni istikamet
lerin de böyle mini.alan vardır. 
Böyle olunca İngiltere adaları
nın istila edileceğinden tekrar 
bahııedilmeğe başlandı, Atlwı
tik harbi devam ediyor ve A
merikalıları gittikçe daha ya
kından alalı:alandınyor. 

Netice: 

l' EN 1 SABAil 

SANİN DİŞ Macunu İle 
Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

günde 3 defa 
dişlerinizi 
fırçalayın ız 

l' ı>mcklcı·in kınntılıı.n, salyanın 

ifraz ettiği mi!aopla.r, dL~ 
alınan ınıızlr Mf'\·a.t karsısında 

di~Ier "e ·U~ cıı .. rı · eğer müt.e
ma.di3 en tı-ıııizleomezse bozulnıı
~ a, çüıüıni~·e makiınıdur. Çii
riik diMler )lıide ve barııak lb1i
latLvmdao zatürrieye lw1sr 1 

her nevi hastalığa yol eçalıilir. 

DIŞ MACUNU iLE 
Muhakkak sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa fırçalamak şartiyle 

Zonguldak belediye su işleri 
idaresinden 

16 ~ 

ARLO 
Saatleri kat'iyen şa,ma:ı v~!d
lerini eaıırtmaz. ısrarla 

ıaaOeri arayın.11· 

DeJ)08U! ~ 

Z. SAAT1Jlftt1 
Sultanhamam Camcıbd1 

tstanbul 

Nafia Vekaletinden : 
28/6/l~l Cumarıcııı l(UnO •aat 11 de Ankarada Natıa Ve~~ 

içinde ınalzeme müdi.ırJüj:ü Cl<İa"1nda toplanan malzeme eks.iltmt~ 
nunda c3132> Ura c25> k~ muhammen bedelli Ankara Ç~b~ 
da yaptırılacak santral ve t..eJeton tesisat.ı.rıJıı yeniden açık e)tSIJ..
le eksiltmesi yapılacaktır. 

EksHtme ~artnam~J ve telerıiiat.ı ~lstz olarak 
ğünden alınabilir. . . . . 

Muvakkat temınat •234, lırn •!J2J> kur._.tur. il' 
İsteklilerin muvakkat tenıınat ve şartn11ımesinde yazılı ves:ıPt 

te ayni gün saal il de mezkOr komisyonda hazır bulunmaları 1'11 ı 
(3196) (I~ 

fstanbul Vakıflar Direktörlüğü fJaıı 1 

cı ... ı 

T.,.eyatı 

Tosya piri~ 
Toz ı;eker 
Kuru üzUm 
Kuru kaysı 
Beyaz peynir 
Makarna, şehriye 

Nişasta 

Pirinunu 
Un 

, Mjktarı 

1500 kilo 
18000 u 

1!000 •' 
2600 ,. 

600 il 

M uhamme11 Hk te"'f,J 
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u• Gureba hutahanes:ine 941 maU senem için lödim:ü olan "! 1" 
Muhteli! eb'atla Tlcorel Velr.AleUnce !tabu! buyurulmuş tipte ve ayar- ve milttarı Yıwlı 11 koleın erzak vesaire ayrı ayn ekslltııı•t\!J 

tur. lhalesi 26/9/9-ll Per-mbe "''nu saal 14 de latanbUl '!/• lann1ıŞ 180 adet su ı:ıaall~ri .abn abnacakbr. İhalesi 17/6/1941 tarihinde w- •"" 

Zoıı&uldak belediyesi daimi encilnıeninde yapılacaktır. MeanuWYUn mu- mildürlüg\1 binasında toplan.ıın komlsyonda yapılacaktır, 
hammen bedeli 3460 liradır .. Muvakkat teminatı 2ll9,50 liradır. Şartnamesi Şartnameler h"'1" liirı Levazım ltalenıinde görülebilir. Tall;1 • 
su idaresinden bedelsiz olarak ver~lınektedir. İhaleye iitirak. etmek isti- nat akçesi makbuzlarım ve teklit zarllanru ihale fiınü saat ,1 
yenlerin muayyen günde saPl 15 de ıeminatlarile ı;nüracaaUan ilAn olu.. Komisyon riyasetine ~·di etmiı olmaları şarttır. ~ 

nur. •4426> =====================::::~ 

Üniversite Rektörlüğünden: 
fsyanbul C. M. (;J. liğindeJJ .pı 

ı.tanbul Ceza ve TevkifeVi hasl8hanesinin bir senelik ,.~ ,çıı 
Türk lokıl~bı tarihi cle7'1erinden muvaffak olamıyan talebenin btrinci hk 18250 kbe yoturt, 3650 lnlo .ut, 2550 kilo et ınıı7.çıarı, 

ıkmal J,!11tlhanları HazırtllWl 23 uncll l'ıuarlesı gunu ual 9 ela konferans 
salonunda yapılacaktır. 

meye konulmurtur. v• ~ 
Al~kadarlann bulıınınası. (t519) 

1 Devlet Demiryolları İlanları ' 

Yoiurdun muhammen bedelı · 1368,, lira "75., kur!Jillll"· ,ıı 
kat temınatı 1•102,, lirn "56,, kw·uştur. Sütün muhammen bed (11~ 
ve muvakkat t.eminau "54" Hra ''75.., kuruştu. Ve etin .rnub•~ 

~ 
dıe "187711 Ura ve muvakkat temınatı "103,, lira ı.23., k~o ~ 1 

Yoğurdun eksııtm .. ı ı/7/94ı Sah ııunu saal 11 de, •0~6 'İ 
ayn! gün aaat 14 de, etin eksiltmesi de yine a,.ni gün oaat j)e' 

abmetteki Ceza ve Tevkıfevi binasında yapılacaktır. tstel<I •i~ı' 
!eri d•" 1.tuhammen bedeli (5250) lira olan 7000 Kr. hn~at ö.ldUröeü mayi tarbı.ame11 tatil ~.e_rınden ~a~~ her ıün m~ saat • 

(filit ve emsali &ibi haaerat öldüri:cti mayı nevinden) (19/0/19-41) Per- kCir Ce:ıaevt mUdürlugunde gerebilirler. 
sembe günü saat (15,30) on beş buc;ukta Haydarpqada Gar binası da- ~alıpler k.aoun1 vfl51.kalarile birlikte. yazılı gün ve .,..oerd'ıl 
hilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Tevkite'Yinde toplanacak ko.muıyona nıuracaaUarı. ~ Bu işe girmek istiyenlerin (393) lira (75) ~luk muvakkat temi., 
nat ve kanunun tayin ettii]. vesikalarla tekliflerini muhtevi zart:ıarınl 

ayni ıün saat (1•.30) on dört otuza kadar komisyon rei"1,iine vermele-
ri lhımdır, 

Bu iı;e ait ıµırtnameler komisyondan pııraa12 olarak dağıblmak\adır. 
(4279) 

• • • 
Muhammen D•dell (200.000) iki yiJ.ı bın lıra olan 1000 ton rezldU yağı 

27/6/ı941 Cuma günü saat ı5 de kapalı zarf. usulü ile Ankarada İdare bi-

nasında satın alınacaktır. • 
Bu i~ gimıek istlyenlerln (ll25-0)on bir bin iki yilz elli liralık muvak

kat teminat ile kanunun tayin ettıii vesikaları ve leltbtlerinl ayni gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri ttzımdır. 

Şartnameler (200) l<Uruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelennde satıl-
maktadır. (4465) 

. Ereğli kömilrleri işletmesinden: 
Müessesernizle mü.$teriler arasında T91 kömürü, kok kömfirii. briket 1 

ve t.all maddelerinin satıtlan hakkında yapılmış olan mukavel~lerden mü- 1 

tcvellit bOcümle haklarımızı 1/6/1941 tarihinde kurulan ve merkezi Anka
rada bulunan cTORKIYE KÖMÜR BATU) VE TEVZi M0E88ESE81» ne/ 
devrettiğimizi ve müşterilerbnize karşı olan vecibelerimizi de bu müessese-ı 
Din tamamen t»kabbül ey!edijtl ilan olunur. (3004) (t258) 

Garp Linyitleri işletmesinden: 
Müessesemizle milsteriler arasında Linyit kömürü satışları hakkında 

yapılmış olan mukavelelerden müwvelliı bilcümle haklarımızı ı 16/1941 tari
hinde kurulan ve merkezi Ankaroda bulunan cTORKIYE KöMOR SA· ı 
TIŞ VE TEVZi M ÜESSESESI» ne devrettifimlzi ve müşterilerimize 
kar§ı olan vecibelerimiZi. de bu müessesenin tamamen tekabbOl eyledJ!l 
UAn olunur. (3005) (4259) 

Zonguldak belediyesi su işleri 
idaresinden 

Muhtelif eb•atta galvaniz ve demir boru ve teferrüatı satın alınocakbr. 
ihalesi 17/6/1941 taı-ilıinde Zonguldak belediye dalreı;inde saat 15 de 
daimi encUmende yapılacaktır. Muhammen. bedeli 4650,25 liradır. Muvak

kat teminat.,. 348,77 liradıı·. Şartnamesi bedelsiz su idaresinden ver1lir. Ta
liplerin muayyen güode te.rninaUarile beraber belediye encümenine mü-
racaatları UAn oulnur. (4428) 

l 
"Yeni Sabahın,, 

ilan fiyatları 
Kr. 

Ba§lık maktu olanlı: 750 
Birinci sayfada sıı.ntimi liOO 
ikinci ,, .- " 850 

'Oçüncö " " 300 
Dördüncll " " 100 
Beıılnci. ,, .. 75 
AltuıAll " ,, 50 

DOKTOR-... 

HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekim 

Dahiliye Mütelıasaısı 
Divanyolo 

DOKTOR "il 
Tevfik Akif Ayışık 

Zonguldak belediyesi su işle''~ 
idaresiııcl~ 

~·"' Mubtelil •b'atta 100 nded kolye piriz takımları eksiltmeye ıl 

lbalesi 17/6/1941 ıanhın~ Zonguldak belediye dairesinde sa•~,ı/ 
lacakbr. Şartnamelerı su idaresinden bedelsiz verilmektedir. ,

91
,rf 

bedeli ı338,50 liradır. Muv•kKat. teminatı 100,39 liradır. T•U10,,ıl' 
yen günde daımi eocumene temınatlarile müracaatları Hin °") 

(~ 

T. H. K. lstanbul şubesi I 
başkanlığı od 

;ılı' 
1 - Evvelce e'ksıltmftıi nan edilmiş olan iki milyon ılır>' 

fe!'kli defiştirilmi~ ve yeni nümune münakasaya esas tuU.ı~~ 
2 - Muhammen bedel 2500 muvakkat teıninat 187 ,~, 

Ekıdıtme 19 Haziran 1941 Perşembe gilnıi •aot 15 de cağaJO 
binasında müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. ti' 

s - İBteklilerin yeni nümune ve şartnameyi gömek uzere ~pi' 
münakasaya gırmek. için de kanunun tarif ettij'i vesika ve !~'l 
birlikte münakasa gilnii ;ubeye müracaat etmeleri. ~ 

Eti bank mahrukat bürosuJld~ 
elt 

Müessesemiıle mü.şt'!riler arasında yapılmış olan muka" ,,.tSJ 
tevellit bilcümle baklar1mw l/6/1941tarihinde kurulan ve m~-~~ 
da bulunan cTtirkiye kömılr sabş ve tevzi miıessesesi> n~ dt f(I#,. 
mUşterilerimize knr~ı olen vecibelerimizi de bu müessesenın tB 
bili eylediği ilan olunur. (3006) (4260) 

• TÜRKiYE CÜMHURiYEfl sJ 
ZiRAAT BANKA ı 

Kurulllf ...,.ilıl: 1888. - Serma,...ı: ıoo.000.000 Türk ~ 
A)aM adedi: 285 

Zlr•t v• Tlc•rr her nevı banka! rnuameıeı.rı. 
P•r• blriktk'entero 2UOO llre ikram iye verit-" 

ıı.;;;;.;;;;;....;;;.;;;:~~~~• A 
Ziraat Baokasında kumbaralı ve llıbanu ıo_.w' lı~ 

az 50 liraBl bulu.ıanlara senede 4 defa çek:ilec-ek klll"• .ıJ 1 

plAnn göre !kTamlye da~ı~ocaırtır: f)", 

4 •ded 1.000 Llrahk 4.000 Lir• rı 100 aded &O Llr•utc ~ 
4 • 500 • 1.000 • 120 » 40 • ,.,. 

4 • 250 • 1.000 • 1160 • :o • 
40 » 100 » 4.000 • ~ 

8 > 250 • 
35 > 100 > 

= 2000.-
= 3500.-

, , 

Elazığ, 15 <Hususi) - Bu 
gün Elil.zığ atletizm birincilik
lerile yeni sene atletizm faali

yet programının tatbikına baş
lanmış: gelecek hafta Seyhan, 
1~, Hatay, Malatya, Diyarba
kır, Antep bölgeleri arasında 

yapılacak Türkiye grup birinci
liklerinde Eliz:ığı temsil ede -
cek takım ııeçilm!ştir. 

lstidlillere dayanan halill. Ta.- Sahibi: A. Cemalıtttln laraç<ı1ıu 

D•hllf H•ltalıklar MUtehua;• 
Beyo§lu P•rmekkmPt imam ••· 
kak num•r• 28, pazard•n muda 
.-t 14 - 18 • kııdar. 

DiKKAT: Heaaplanndaltl paralar bir sene içinde 50 ~p· 
dilsmlyenlere lkrami,.e çıktıgı takdirde % 20 fıızlas\Y18 ıl 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 H•,,ır:::;,, 
lül ve ll Birinclk8.a.un tarihlerinde çeklleC""-~ 

80 > 50 > 
300 > 20 > 

=•000.- > 
= 6000.- • 

porlan kısa zaman için mut&- Nepiyat KildQrQ: Maclt Oftln 
berdir. Bakalım bu yaz hava.- BaatldıQı ,..,, (H. Bddr GllHo)'lff ve 

· ıar naaıl olacak: A. Cemalettin &ar~lu matbııuı) 

Gece mUracaatlal"I da kabul 
edlllr. Telefon: 4190&. 


